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73-10/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. április 26-án
17 órakor kezdődött együttes üléséről
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kerestély Gyula, Papp
Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Gáspár Tamás polgármester, Nagy Ferenc, Szita Róbert és Tóth Györgyné
képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi ügyintéző;
Román Ernő herédi gazdálkodási előadó;
Stejer Viktória MILLER-ING Kft. tanácsadó;
Kiss-Tóth Gábor MILLER-ING Kft. tanácsadó;
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető;
Kómár József herédi polgármester
Köszönti az együttes ülésen Stejer Viktóriát és Kiss-Tóth Gábort a MILLER-ING Kft. képviselőit,
akik a Baucont Zrt. felszámolási eljárása során megvásárolták a céget. Valamint köszönti a
megjelent képviselőket, az intézményvezetőt és a hivatali dolgozókat.
Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből, 5 képviselő jelen van. Kapuszta János képviselő úr jelezte, hogy a későbbiek
folyamán fog csatlakozni az üléshez. Orbán Gábor képviselő úr pedig jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tud az ülésen részt venni.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselőtestülete határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből, 4 képviselő jelen van. Laczik Rudolf
alpolgármester úr munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Kómár József herédi polgármester
A meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalását szavazásra teszi, melyet mindkét
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg.
A két önkormányzat Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására vonatkozó
javaslattal egyhangúan egyetértettek.
I. Napirendi pont
Baucont Zrt. ügyében szerződéskötés
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A szerződés tervezetet Dr. Veres András ügyvéd úr a
két önkormányzat jogi képviselője készítette, melyet több alkalommal egyeztetünk a MILLER-ING
Kft. –vel. Tegnap előtt Stejer Viktória a MILLER-ING Kft. tanácsadója újabb észrevételt küldött a
szerződéssel kapcsolatban, melyet az ülés előtt minden képviselő megkapott. Arra törekszünk, hogy
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a csatornavagyon a 2002. évi Megállapodásnak megfelelően átadására sor kerüljön. De abban is
egyetértünk, hogy az ügy bonyolultsága miatt nem szabad a csatornavagyon átadást és a szerződés
aláírását elkapkodni érdemes előtte minden felmerülő kérdést, észrevételt megbeszélni, egyeztetni.
A szerződéssel kapcsolatban kérte a MILLER-ING Kft. a csatornamű üzemeltetésével kapcsolatos
iratok másolatát, melyet már elő is készítettük és a napirendi pont megtárgyalása után átadunk
részükre.
Megkérdezi a vendégeket kívánják-e kiegészíteni valamivel az elhangzottakat.
Kiss-Tóth Gábor MILLER-ING Kft. tanácsadó
Köszöni a szót, de nem kívánják kiegészíteni az elhangzottakat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A MILLER-ING Kft. által küldött újabb észrevételeket a mai napon elolvasta és úgy gondolja, hogy
a mai napon biztos, hogy nem tudnak érdemben dönteni a szerződés aláírásával kapcsolatban a
Képviselő-testületek. Dr. Veres András ügyvéd úr a két önkormányzat jogi képviselője más
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésünkön. Reményét nem látja, hogy ilyen rövid idő alatt
korrekt válaszokat tud adni a feltett kérdésekre az önkormányzat, és ezáltal a mai napon
megállapodás szülessen.
Legnagyobb problémának az Áfa befizetését tartja, mert nem mindegy hogy miként tartjuk nyilván
ezt a követelést. Valószínűnek tartja, hogy hitelezői kölcsönről van szó, hiszen kifizetetlen számlát
nem találtunk. A tegnapi napon polgármester úr átnézte tüzetesebben az önkormányzatnál lévő
teljes iratanyagot, melybe, ha szeretne a MILLER-ING Kft. is betekinthet. A 2002-es Megállapodás
megkötése óta jelentősen megváltozott az Áfáról szóló jogszabály így kérdések merültek fel annak
megfizetéséről.
Az ülés előtt ezt a napirendi pontot Heréd Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta. Javasolta a
Bizottságnak is, hogy az érdemi döntés előtt kérjünk az Áfával kapcsolatban állásfoglalást a
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Korábban már az önkormányzat belső ellenőrétől is kért erről
segítséget, aki az ügy bonyolultságára való tekintettel nem kíván állást foglalni.
Továbbá kérte a MILLER-ING Kft., hogy az önkormányzatokkal szeretne külön megállapodást
kötni a közös vagyon üzemeltetéséről, melyet a 2002-ben kötött Megállapodás is tartalmaz. Stejer
Viktória a MILLER-ING Kft. tanácsadója ezért kérte a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött
üzemeltetési iratok másolatát.
A korábbi egyeztetések alkalmával már elmondta Kómár József, Heréd község polgármestere a
MILLER-ING Kft. képviselőinek, hogy az önkormányzatoknak semmiféle haszna nincs a csatorna
üzemeltetéséből. A szennyvíztisztító telep az önkormányzat tulajdonában van ugyan, de azt teljes
egészében a Heves Megyei Vízmű Zrt. használja. Az önkormányzatok árhatósági hatáskörét 2011.
december 31. -vel a Kormány elvette és 2012. január 1-jétől a közműből származó ivóvíz- és
csatornadíjak mértékét a Minisztérium állapítja meg, ezért a tavalyi évben elfogadott rendeletünket
a 2012. január 30-i ülésünkön hatályon kívül helyeztük. Ezekből is készítettünk másolatot, melyet
úgyszintén át fogunk adni a MILLER-ING Kft.-nek.
A mostani ülés arra jó, hogy a felek megismerik egymást és egymás elképzeléseit. Valamint
elmondható, hogy lassan a végéhez közeleg a 2002. évben megkötött Megállapodás teljesítése.
A szerződés aláírása után a MILLER-ING Kft. átveszi az önkormányzatoktól a 49 %-os
csatornavagyont, az önkormányzatok pedig visszakapják a befizetett hozzájárulásukat, mely Heréd
esetében 2.400.000 Ft-ot, Nagykökényes esetében pedig 1.600.000 Ft-ot jelent.
A 2002-ben kötött Megállapodás alapján a 49 %-os csatornavagyon értéke 10 év után már nem éri
el az akkori 197 MFt-os követelést, de a MILLER-ING Kft. az akkori érték és a mostani érték
közötti különbözetet nem kérheti az önkormányzatoktól.
Kómár József herédi polgármester
Úgy tartja tisztességesnek, ha a felek megismerik egymás elképzeléseit. Tisztában van azzal, hogy a
MILLER-ING Kft. a 49 %-os csatornavagyonnal hasznot szeretne.
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A 2002-ben készült jegyzőkönyveket átolvasta és abban az szerepel - Szecső úr a januári
jegyzőkönyvbe írásba foglaltatta -, hogy a hitelező a közművagyon üzemeltetésében nem kíván
részt venni, valamint az üzemeltetés során szerzett haszonból sem szeretne részesülni és ezzel
együtt a közművagyonnal kapcsolatos terheket sem viseli. Ezt követően a Képviselő-testületek
2002. februárban rendkívüli zárt ülés keretében felhatalmazták a polgármestereket a Megállapodás
aláírására. Sajnos a januári jegyzőkönyv ezen része valamilyen oknál fogva nem került bele az
Egyezség szövegébe.
Kiss-Tóth Gábor MILLER-ING Kft. tanácsadó
A MILLER-ING Kft. elképzelése teljesen más, mint az önkormányzatoké, melyet a korábbi
egyezetésékor is elmondott a polgármestereknek. Jelen pillanatban véleménye szerint teljesen
mindegy, hogy ki mint gondolt 2002-ben, akkor a felek aláírtak egy Megállapodást, melyet ők
szeretnének betartani. Az akkori Megállapodás értelmében az önkormányzatoknak módjukban állt a
fennálló tartozást rendezni. Az önkormányzatok akkor úgy döntöttek, hogy ezt a tartozást nem
kívánják rendezni. Ne vitassuk, hogy miért nem kívánták a tartozást rendezni, ez akkor a Baucont
Zrt. -t sem érdekelte.
Tudomásuk szerint az önkormányzatok a Baucont Zrt. 49 %-os csatornavagyonát kívánják átadni a
MILLER-ING Kft. részére. A MILLER-ING Kft. viszont nem a csatornavagyonra vágyik, hanem a
belefektettet pénzére. Ez másképp nem valósítható meg csak a csatornaközmű hasznának újra
elosztásával. Egy bizonyos idő után várható, hogy az Állam kisajátítja majd a magántulajdonban
lévő csatornaközmű vagyonrészeket. Addig pedig szeretnének az üzemeltetésből hasznot látni.
Közel tíz év alatt, amióta ez a csatornaközmű működik az önkormányzat és a lakosság ennek
hasznát élvezte. A cég számára az üzemeltetés a tíz év alatt nem térült meg. Megérti az
önkormányzatok álláspontját is, hiszen a lakosság érdekeit kell képviselniük. De azt is meg lehet
érteni, hogy a MILLER-ING Kft.-nek semmi ilyen elkötelezettsége nincsen. Természetesen nem
szeretnék romba dönteni a csatornaművet, de minden eszközzel azon vannak, hogy ha nem tudnak,
ebből hasznot szerezni, jogi úton fognak - akár a csatornaközmű működését zavarva - hozzájutni a
jogos követeléseikhez. Ez várhatóan a lakosságnak nem fog tetszeni és így kompromisszum fog
születni az önkormányzatok és a MILLER-ING Kft. között.
Tudják, hogy a 49 %-os csatornavagyonnal kisebbségi tulajdonosok lesznek, de bármennyire is
nehéz lesz elérni, de azon lesznek, hogy a jogaikat érvényesítsék. Minden megoldásra nyitottak.
Egy dolgot nem szeretnének, mégpedig azt, hogy a 49 %-os csatornavagyont úgy kelljen itt
hagyniuk, hogy nem részesültek annak hasznából.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdéseik, észrevételeik megtételére.
A 2002-es Megállapodás aláírásakor Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő úr, Kerestély Gyula
herédi képviselő úr és ő is tagja volt az akkori Testületeknek. Tisztában vagyunk azzal is, hogy
akkor milyen harcot vívott az önkormányzatok a Baucont Zrt. -vel. A megszületett Megállapodás
értelmében az önkormányzatok 10 év halasztást kaptak. Valóban történtek érdekes dolgok. Volt
olyan időszak, amikor úgy gondoltuk, hogy ez az ügy megoldódott.
Villámcsapásként érte az önkormányzatokat, amikor 2009-ben megkereste a Baucont Zrt.
felszámolója az önkormányzatokat. A felszámolási eljárás egyeztetésekor a Baucont Zrt. részéről is
és most a MILLER-ING Kft. részéről is a jelenlévő cégképviselőkkel találkoztunk.
Azzal mindkét önkormányzat tisztában van, hogy tartoznak az önkormányzatok a cégnek. De azt
határozottan állítja, hogy korábban soha senki nem ígért pénzt a 49 % csatornavagyonért cserébe.
A Baucont Zrt. akkori képviselője Szecső Úr is nagyon jól tudta, hogy az önkormányzatok nem
fognak tudni 200 MFt-ot adni a csatornavagyonért. A MILLER-ING Kft. is tisztában van azzal,
hogy ezt a csatornavagyont az önkormányzatok nem fogják tudni pénzben megváltani. Mind a két
önkormányzat törvénytisztelő, ezért mi hajlandóak vagyunk a 49 %-os csatornavagyon átadására a
2002-es Megállapodás szerint. Jelen pillanatban a csatornavagyon átadás technikai megoldásáról
folynak az egyeztetések.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felfüggesztő feltételként szerepel az eredeti Megállapodásban az Áfa megfizetése, mely szerint a
szerződés addig nem lép hatályba, amíg az Áfát a majdani tulajdonos be nem fizeti az
önkormányzat helyett. Az akkori Megállapodásban a Baucont Zrt. –nek kellett volna megfizetnie az
Áfát. Továbbá felfüggesztő feltételként szerepelt a 2002-es Megállapodásban, hogy az
önkormányzatok befizetett előlegeit is vissza kell fizetnie a Baucont Zrt. –nek.
A MILLER-ING Kft. kérése, hogy ilyen felfüggesztő feltételek ne legyenek a mostani
szerződésben. Felajánlották, hogy 15 napon belül rendezik az Áfát, bár az Áfa fizetési kötelezettség
kérdése még mindig vitatott. Véleménye szerint addig ez ügyben nem tud dönteni egyik Képviselőtestület sem, amíg a NAV -tól nem kérünk állásfoglalást. Román Ernő pénzügyes kollégánk szerint
fordított Áfáról van szó. Stejer Viktória a MILLER-ING Kft. tanácsadója véleménye szerint ennek
feltételei nem állnak fenn.
A Baucont Zrt. felszámolása során a felszámoló is fordított Áfás megoldásban gondolkozott, az
erről küldött véleményét a pénzügyes kollégánknak is megmutatta. Az Áfáról szóló törvényt
többféleképpen is lehet értelmezni, ezért javasolja a NAV –tól történő állásfoglalás kérését. A többi
kérdésre pedig majd Dr. Veres András ügyvéd úr, az önkormányzatok jogi képviselője fog
válaszolni valamint az egyeztetés után beépíti az elfogadható észrevételeket a szerződésbe.
Felvetődött a közös üzemeltetésről szóló megállapodás elkészítése is, melynek elkészítését a
MILLER-ING Kft. vállalta. Várhatóan, amíg ezek a dolgok rendeződnek, addigra a NAV-tól is
megérkezik az állásfoglalás.
Stejer Viktória MILLER-ING Kft. tanácsadó
Véleménye szerint nagy részben csak technikai kérdéseket kell tisztázni. A fordított Áfa ügyében
pedig nem szabad a felszámoló állásfoglalásából kiindulni. A felszámolási eljárás teljesen más jogi
helyzet volt. Az ülés előtt Román úr arról tájékoztatta őt, hogy a közművagyon jellege okán lenne
fordított Áfa. Most nem tud állás foglalni ez ügyben, mert most hall erről először, de meg fogja
néznie ennek feltételeit. Nem tartja kizárhatónak ezt a lehetőséget sem. Nem feltétlenül ért egyet a
NAV állásfoglalás kérésével, ha a jogszabályban ez egyértelmű. Ők azért utasították el a fordított
Áfát, mert biztosítéki alapon merült fel az önkormányzatok részéről, de azok a feltételek nem állnak
fenn. A felfüggesztő feltételeket nem azért zárnák ki, mert az a MILLER-ING Kft. részére így
kedvezőbb, hanem mert egy nem hatályos szerződésre még nem lehet számlázni és nem lehet Áfát
fizetni.
Ha a Megállapodáshoz tartják magukat a felek, akkor azt tartalmazza a 15 nap határidőket. De ezek
mind technikai dolgok. A MILLER-ING Kft. ennél jóval fajsúlyosabbnak tartja azt a külön
megállapodást, melyet a jövőbeni üzemeltetésre és haszonszerzésre szeretne kötni.
Tudjuk azt is, hogy az önkormányzat részéről gondot okoz, mert mint ellátásra kötelezett nem
fordíthatja a befolyt bevételeket egyéb célra, csakis a csatornahálózatra. Ellenben a MILLER-ING
Kft. nem minősül ellátásra kötelezettnek. Így véleménye szerint ez a megállapodás nagyobb
fajsúlyú lesz, mint az átadás-átvételről szóló szerződés. Úgy érzékeli, hogy az önkormányzat
elfogadja a MILLER-ING Kft. felajánlását, így elkezdik előkészíteni ezt az üzemeletetési
megállapodást.
Kómár József herédi polgármester
A Heves Megyei Vízmű Zrt. igazgatójával már beszélt erről a kérdésről. A MILLER-ING Kft .-nek
azt a szerződést is csatoltuk a kért anyaghoz, melyet az önkormányzat minden évben megköt a
Heves Megyei Vízmű Zrt. -vel ezen szerződés alapján az önkormányzat a szerzett bérleti díj
bevételét fejlesztési hozzájárulásként fizeti vissza a Heves Megyei Vízmű Zrt. -nek. Ezért mondta
korábban, hogy az önkormányzatnál ebből bevétele nem keletkezik.
Arról is tájékoztatta a Heves Megyei Vízmű Zrt. igazgatóját, hogy a leendő új tulajdonosnak milyen
elképzelései vannak. Kijelentette a Vízmű vezetője, hogy akkor nem valószínű, hogy fogják
továbbra is üzemeltetni a közművünket. Ebben az esetben az a kérdés, hogy az önkormányzatok a
MILLER-ING Kft. -vel közösen fogják-e tudni üzemeltetni a közművet? Rendelkezünk-e az
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üzemeltetéshez szükséges berendezésekkel, eszközökkel? Tisztában van azzal is, hogy mennyit
dolgozik a Heves Megyei Vízmű Zrt. a közművön.
Ha esetleg kivonul ebből a közmű üzemeltetésből a Heves Megyei Vízmű Zrt., akkor nem tudja,
hogy mi lesz. Elismeri azt is, hogy ez igen kardinális kérdés. A csatornaművet nem lehet szétszedni,
csak egyben üzemeltethető. És akkor a szennyvíztisztítóról még nem is beszéltük, mert az meg
teljes egészében az önkormányzat tulajdonában van. A Heves Megyei Vízmű Zrt. –nek az egész
rendszert adtuk át üzemeltetésre. Az önkormányzatok képtelenek arra, hogy egy ilyen rendszert
üzemeltessenek. A további üzemeltetési szerződésbe véleménye szerint a Heves Megyei Vízmű Zrt.
is be kell vonni. Az önkormányzatoknak az a fontos, hogy üzemeljen a rendszer. Az
önkormányzatnak ebből eddig sem volt haszna és valószínűnek tartja, hogy a jövőben sem lesz, de
minket az nem is érdekel, csak üzemeljen a közmű. Rengeteg iratanyag áll az önkormányzat
rendelkezésére és ő is felajánlja a MILLER-ING Kft. –nek az abba való betekintést.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Kapuszta János herédi képviselő megérkezett az ülésre, így a herédi Képviselő-testület létszáma 5
főről 6 főre emelkedett.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Szeretné megerősíteni azt, amit a polgármester úr elmondott, hogy 2002-ben nem volt szó arról,
hogy a 49 %-os csatornavagyon részért a Baucont Zrt. hasznot is szeretne. Nem volt tárgyalási alap
a korábbiakban a haszon kérdése.
Kómár József herédi polgármester
Ő annak idején erre rákérdezett. Az akkori igazgató Szecső úr, elmondta, hogy ez a vagyonrész
alapul szolgálhat a későbbiekben egy esetleges hitelfelvételhez a cég vagyonát erősíti.
Rendelkezésünkre áll az az eredeti irat, melyben maga Szecső úr írja le, hogy mi szerepeljen az
eredeti Megállapodásban, mert az akkori egyeztetések igen elhúzódtak. Fáj, hogy ez a kardinális
kérdés nem került bele az akkori megállapodásba. A jegyzőkönyvekben, határozatokban szerepel,
hogy a Baucont Zrt. nem kíván a haszonban részesülni, de a végső 2002. évi Megállapodásban nem
szerepel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A MILLER-ING Kft. részéről teljesen mindegy, hogy mint íratott volna bele Szecső úr az akkori
Megállapodásba, mert most már nem a Baucont Zrt. –vel, hanem a MILLER-ING Kft. –vel kell az
önkormányzatoknak megegyezniük.
Kómár József herédi polgármester
Az új képviselőket szerette volna erről tájékoztatni, akik nem ismerték az ügy előzményeit.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lehet, hogy nyugodtabbak lennének a képviselők, ha az akkori Megállapodás ezt tartalmazta volna,
de a MILLER-ING Kft. –t nem kötelezné ez semmire.
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság azzal fogadta el ezt a napirendi pontot, hogy kérjük a NAV –tól
állásfoglalást, mert nem egyformán gondolkodunk az Áfa kérdésében. Abszolút egyetértünk abban,
hogy törvényesen szeretnénk eljárni. Megkérdezi Stejer Viktóriától, hogy miért gondolja úgy, hogy
nincs értelme az állásfoglalás kérésnek? Időigényesség miatt vagy, mert rossz tapasztalatai vannak
ez ügyben?
Stejer Viktória MILLER-ING Kft. tanácsadó
Nem, nincs erről szó. Ha az önkormányzatok úgy érzik, hogy ez így helyes, tegyék meg nyugodtan.
De ő úgy érzi, hogy felesleges köröket futunk. Román úr az ülés előtt felvetette, hogy a közmű
vagyoni jellegéből adódóan lenne fordított Áfa köteles. Ezt ők most hallják először és még ennek
utána kell néznie.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi a Képviselő-testületeket, hogy kérjünk-e NAV állásfoglalást vagy sem? Úgy gondolja,
hogy ez időben nem lenne hosszabb, hiszen úgyis az üzemeltetésről szóló megállapodást is el kell
készíteni addig. Véleménye szerint mire a NAV állásfoglalása megérkezik, addigra elkészülnek a
szerződések is.
Korábban már volt probléma a csatornamű építésekor az Áfa-ból, mert azt a herédi önkormányzat
akkor rosszul értelmezte az Áfa kérdését és visszavontak több millió forintot az önkormányzattól.
Papp Ákos herédi képviselő
Tudomása szerint akkoriban volt egy olyan állásfoglalás az önkormányzat tulajdonában, mely
szerint az Áfát vissza lehetett igényelni. Akkor az önkormányzat kényszerhelyzetben volt, pénzügyi
gondjai voltak.
Kómár József herédi polgármester
Valljuk be őszintén, nem volt az önkormányzatoknak pénze a csatorna kiépítésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem ítéli el az elődöket, legalább megépült a csatorna. Most pedig végleg rendezni kell az ügyet.
Kérdezi a képviselőktől kérjünk NAV állásfoglalást?
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Igen, kérjük állásfoglalást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Képviselő-testületeknek a határozat szövegét.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Baucont csatornavagyon
ügyében a körjegyző asszony által felolvasott határozatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a felolvasott határozati
javaslatot elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a körjegyző asszony által felolvasott határozattal, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a felolvasott
határozati javaslatot elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Baucont csatornavagyon
ügyében a körjegyző asszony által felolvasott határozatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal valamint a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
4/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatai megtárgyalták a Baucont Zrt.
f.a. felszámolási eljárásából adódó feladatokat, a MILLER-ING Kft. –vel a
197.388.478 Ft követelés 2002. évi Megállapodásnak megfelelő rendezése
érdekében a csatornamű 49 % tulajdonrésze átadására szóló szerződés tervezetét.
A Képviselő-testületek az adásvétellel kapcsolatban keletkező ÁFA fizetési
kötelezettség tisztázására NAV állásfoglalás beszerzését kérik a végleges
döntéshozatalhoz.
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Felkérik a Képviselő-testületek a polgármestereket, hogy a MILLER-ING Kft. által
írásban javasolt módosításokkal és a közös tulajdon üzemeltetésére készülő
megállapodással terjesszék elfogadásra a Testületek elé a szerződést.
Felelős: Heréd Nagykökényes Községek Polgármesterei
Határidő: 2012.05.30.
Kómár József herédi polgármester 5 perc technikai szünetet rendel el, mely alatt Heréd Község
Önkormányzata átadja a MILLER-ING Kft. képviselői részére a kért iratanyagot.
II. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Köszönti meghívott vendégünket, Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt. Az előterjesztést
minden képviselő megkapta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az erről szóló határozati
javaslatot módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kómár József herédi polgármester
Az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő. Az óvoda előirányzat maradványát gyermeklétszám
arányosan visszakapják az önkormányzatok.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábbi években az volt a szokás, hogy az előirányzat maradványból az intézményi dolgozók
részére jutalmat biztosítottunk. Az óvodavezetőnek nem is volt egyéb kérése, melyet a megmaradt
előirányzat maradványból kellene biztosítani. Az óvoda előirányzat maradványa nagyrészt a
személyi jellegű kiadásokból ered, hiszen a székhely óvodában egy óvónő tartósan táppénzen volt, a
tagóvodában pedig közel 3 hónapon át helyettesítéssel oldották meg az egyik óvónő távozását.
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésén jelezte Heréd község polgármestere, hogy az óvodavezető
az előterjesztés kézhez kapása után jelezte feléje, hogy az óvoda előirányzat maradványából
szeretne jutalmat adni dolgozóinak. A zárszámadás készítésekor kérést nem terjesztett elő az
óvodavezető így a pénzmaradvány beépítésre került az önkormányzatok költségvetésbe.
A herédi önkormányzatnak a 2012. évi költségvetésébe jelentős hitelt kellett terveznie, mert 2011.
december 31-ig nem érkezett meg az új orvosi rendelő pályázati támogatása. Az önkormányzat nem
zárkózik el a jutalom adásától, de jelen pillanatban nem tudjuk, hogy hogyan is áll az önkormányzat
2012. évi költségvetése annak ellenére, hogy már megérkezett márciusban a pályázati támogatás, de
az év elején több támogatott szervezet több támogatást kért, mint amennyit beterveztünk és az
általános tartalékalap terhére még több kötelezettségünk is van.
A 2012. évi költségvetési rendeletben szerepeltettük a jutalmazás lehetőségét, így ennek technikai
akadálya nincsen. Az önkormányzat gazdálkodását mindig is a biztonságos gazdálkodás jellemezte
és a mostani állás szerint nem tudjuk biztosan, hogy az adandó jutalomnak az általános tartalékon
van e fedezete.
Az idei évtől minden intézmény külön számlán kezeli a pénzét, így jövőre már az óvoda számláján
megmaradó pénzmaradvány valódi pénzmaradvány lesz. Az óvoda 2011. évi előirányzat
maradványából most 2.832 eFt beépült a herédi önkormányzat költségvetésbe, valamint 496.870 Ft
a nagykökényesi önkormányzat költségvetésbe kerül vissza.
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Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Jól jön a visszakapott hozzájárulás. Igaz, hogy a januári ülésen Nagy Ferenc nagykökényesi
képviselő sokallta az ez évi hozzájárulást, de most milyen jól jött a visszakapott hozzájárulás.
Felkéri a nagykökényesi képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A visszaosztáshoz a tavalyi évi létszámarányok alapján került sor. Nagykökényes önkormányzata a
visszakapott előirányzat maradványból szeretne udvari játékokat vásárolni a nagykökényesi
tagóvoda részére. Így visszakapja a nagykökényesi tagóvoda az előirányzat maradványt csak nem
jutalomra, hanem udvari játékok vásárlásra.
Nagykökényesi tagóvoda vizesblokk felújítására ismét pályázott a gesztor herédi önkormányzat az
infrastrukturális közoktatási pályázat keretében. A pályázat 600.000 Ft-os önerejét a nagykökényesi
önkormányzat biztosította, a pályázat feltételeként az 1 fő közmunkás alkalmazását is vállalni
kellett. A benyújtott pályázattal kapcsolatban kaptunk hiánypótlást, hogy bontsuk meg a faladat
költségeit, mi ennek eleget tettünk. Most már csak abban reménykedhetünk, hogy nyer a pályázat.
Kómár József herédi polgármester
A jutalom kérdése nincs elfelejtve, de való igaz, hogy az önkormányzat a 2012. évi költségvetésbe
14 MFt-os hitelkeretet kellett beállítania, mert tavaly év végéig nem érkezett meg az új orvosi
rendelő építés pályázati támogatása. A pénz megérkezése után töröljük a hitelkeretünket, bár
szerette volna, ha 4 MFt továbbra is benne maradna a 2012. évi költségvetésben. Mindig is
tartalmazott hitelkeretet a herédi önkormányzat költségvetése, de azt soha nem vettük igénybe.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hitellel nem szabad játszani. Két éve az új államháztartási jogszabálynak megfelelően, ki kell
mutatnia az önkormányzatnak mennyi pénzmaradványa van, és addig amíg van pénzmaradványa az
önkormányzatnak, hitel nem tervezhet. A hitellel kapcsolatban megszigorodtak az előírások.
Jelentést kellett készíteni arról, hogy az önkormányzatnak mekkora hitelállománya és tervezett
hitele van. Sok településen nem megfelelően kezelték a hitelt és így eladósodtak. Van olyan feladat,
mely túl van tervezve, de inkább legyen több biztosítva, mind sem baj esetén ne legyen mihez
nyúlni. Ebből aztán a következő évben lehetséges, hogy lesz pénzmaradvány, de ezt előre nem lehet
tudni.
Kómár József herédi polgármester
A polgármestersége alatt mindig volt az önkormányzatnak pénzmaradványa.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Nagykökényes annak idején belátta, hogy nem tud egy iskolát fenntartani és beáldozta az iskoláját.
De az szerinte jó döntés volt. Az intézmény működését a normatívából nem lehetett megoldani.
Kómár József herédi polgármester
Az önkormányzatnak most is van lekötött pénze, de ahhoz nem kívánunk hozzányúlni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jogos igénynek tartja a jutalom adását, de csak a májusi ülésen tud róla dönteni a Képviselőtestület. Minden intézmény arra törekszik, hogy takarékosan gazdálkodjon egész évben.
Az iskolaigazgató már korábban is jelezte, hogy a jövő tanévben várhatóan két első osztályt kell
indítania, melyet a 2011. évi megmaradt előirányzat maradványból kíván megvalósítani. Kérte
Lőrincz Mária iskolaigazgatótól, hogy készítsen ehhez egy költségkimutatást, melyet csatoltunk az
előterjesztés mögé.
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Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Dologi kiadásból nagyon minimális megtakarítása volt az óvodának, mert az új robotgép
vásárlásához minden tartalékot felhasználtak. A személyi jellegű előirányzaton lévő kiadásokat
pedig más célra nem lehet felhasználni.
Kómár József herédi polgármester
Akkor még nem is beszéltünk a gyermek étkeztetéséről, hiszen egyik társult önkormányzattól sem
kérünk hozzájárulást a konyha üzemeltetéséhez. Az óvodai konyha gazdaságossága ellenőrzésekor
megjegyezte a belső ellenőr, hogy a társult önkormányzatoknak is hozzá kellene járulni a konyha
rezsi kiadásaihoz.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Ha kellene hozzájárulást fizetni, lehet hogy máshonnan biztosítaná az ellátást a nagykökényesi
önkormányzat, mely lehet hogy olcsóbb lenne. De jelen pillanatban ez a helyzet nem áll fenn.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Sajnos a mai világban minden a pénzről szól. Az étkeztetésről a hatvani óvónőkkel szokott
beszélgetni. Ott vállalkozó látja el a gyermekétkeztetést, az ételeknek nagyon sok esetben „mű íze”
van, melyet a gyerekek megéreznek, és nem eszik meg az ételt.
A herédi konyha valódi nyersanyagalapból dolgozik, nem pedig előkészített por- és granulátum
alapból, mint ahogy a legtöbb vállalkozó teszi. A gyerekeknek nem mindegy, hogy mit esznek így
is nagyon sok mű dologgal táplálkoznak. Kimutatások igazolják, hogy a legtöbb allergiás betegség
azért alakul ki, mert az emberek nem valódi nyersanyagból készült ételeket fogyasztanak.
Az ÁNTSZ előírása alapján próbálják természetes nyersanyagból előállítani a gyermekek részére
biztosított ételeket, valamint az ÁNTSZ kérésének megfelelően a konyha visszafogta az ételízesítő,
só és cukor használatát az egészséges étkezés érdekében.
Kómár József herédi polgármester
Tisztában volt mindig is az önkormányzat azzal, hogy sokba kerül a konyha, de sosem
gondolkoztuk azon, hogy bezárjuk a konyhánkat. Az idei évben 9 millió Ft-ot kellett hozzátennie a
herédi önkormányzatnak a konyhája működéséhez.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Valóban nagyon előnyös a vállalkozással ellátott étkeztetés, de nem biztos, hogy jó megoldás. Örül
annak, hogy Heréden törekednek a megfelelő alapanyagból előállított ételek biztosítására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ellenőrzés célja az volt, hogy felülvizsgáljuk a konyhánkat gazdaságosan működtetjük-e. Mivel
az árak az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek így ez a változás a térítési díjban is meg
kellene, hogy jelenjen. Az önkormányzat évről évre nem emel csak az inflációs 5 %-kal, holott
lehetséges, hogy ennél jóval nagyobb mértékben kellene emelkednie a díjaknak.
Korábban ismertette a Képviselő-testülettel az akkori Államigazgatási Hivatal állásfoglalását,
melyben arra kérik az önkormányzatokat, hogy ne szüntessék meg melegkonyhájukat akkor sem, ha
ez plusz kiadással jár az önkormányzat részére, mert csak így tartják elképzelhetőnek az egészséges
étel biztosítását a gyermekek részére. Ő volt a legjobban rajta, hogy a gyermekek többször is
kapjanak halételt. Hivatalos levélben megkereste az ÁNTSZ-t, mert egyes újságcikkek alapján a
gyermekek részére adott pangasius halfilé nem egészséges. Ezért ő kérte az ÁNTSZ-t járjon ennek
utána és az eredményről tájékoztasson bennünket. Ez a megkeresés valamikor februárban el is ment
az ÁNTSZ-nek, de a mai napig választ erre nem kaptunk.
Kómár József herédi polgármester
Úgy értesült, hogy a Kormány elképzelési közt még mindig szerepel a központi étkezetés
biztosítása. Hatvanban minden adott, hogy ezt a feladatot ellássák.
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Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Az a probléma, hogy a mű ételek előállítása olcsóbb, mint a rendes ételeké. Ahol ő dolgozik a kállói
óvodájuknak is saját konyhája van és ott is odafigyelnek az ételek minőségére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodás gyermekek felvétele körül az elmúlt időszakban volt több probléma helyhiány miatt, de
azok sorban megoldódtak, minden gyermek felvétele szerencsésen megtörtént. Kérdezi az
óvodavezetőtől, hogyan alakul az óvoda létszáma jövőre?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Áprilisban megtörtént a beíratás, 19 felvételi kérelem volt, ebből 2 kérelem nagykökényesi.
Az iskolát szeptemberben Herédről 19 fő, Nagykökényesről 9 fő kezdi meg. A nagykökényesi
tagóvodába jelenleg 23 gyermek jár. A most felvett 19 főből 2 fő a nagykökényesi tagóvodába fog
járni. Az egyik herédi gyermek szülője kérte a nagykökényesi tagóvodába történő elhelyezést, mert
az iskolabusz a házuk előtt megy el és így nagyszülő segítségével meg tudja oldani a busszal történő
feljárást.
Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy a most beíratott 19 gyermekből 9 gyermek még nem
szobatiszta. Erről nagyon sokat beszélgetett a szülőkkel a részükre megtartott szülői értekezleten.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
A nem szobatiszta gyermekek már betöltötték a három évet?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Többségében igen. Különböző más problémák is társulnak még ehhez, melyről már beszélgetett a
herédi védőnővel is. Jelen pillanatban két gyermekeket szeretnének Nevelési Tanácsadóba
irányítani. A szülők sok esetben nem értenek egyet a védőnő és az óvónő véleményével. A védőnő
már az óvodai ellátás előtt jelzi a szülőnek a nevelési problémát, kéri a szülőt, hogy vigye el a
gyermeket Nevelési Tanácsadóba, de a legtöbb esetben erre nem hajlandó a szülő.
Kómár József herédi polgármester
Meg is tagadhatja a szülő a szakértői vizsgálatot tudomása szerint.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Mód van rá, hogy abban az esetben, ha nem hajlandó a szülő a védőnő és az óvónő véleményét
megérteni, akkor a község jegyzőnek jelezzük a felmerült problémát és kérhetjük az ő segítségét is a
szülő meggyőzősében.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha szükséges szélsőséges esetben akár védelembe is vettetheti az ilyen gyermeket. De ez csak
akkor történik, ha a szülő súlyosan elhanyagolja a gyermeket.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Nagykökényesen minden gyermek mehet iskolába, vagy volt olyan, akit Nevelési Tanácsadóba
kellett irányítani?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Mindenki megy a mostani ballagók közül iskolába. Tavaly volt egy kisgyermek, akit a Nevelési
Tanácsadóba irányítottak. Őt onnan pszichológushoz irányították. Ha a szülő nem hajlandó
elismerni a problémát addig a szakember nem tud a gyermeknek segíteni. Az ilyen kisgyermekek
iskolai nevelésével a későbbiekben is probléma lesz.
Az óvoda a gyermeknek próbál segíteni. A problémákat akkor veszik észre, amikor az óvodai
felvétel már megtörtént. Egy darabig csak megfigyelik a gyermekek viselkedését, aztán pedig
szakemberhez küldik, hogy minél előbb megkaphassa a szakmai segítséget. Általános tapasztalat,
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hogy nagyon kevés szülő veszi ezt a fajta segítséget igénybe. Tavaly is volt olyan szülő, akinek
időben jelezték a neveléssel kapcsolatos problémákat. A szülő nem foglalkozott ezekkel csak akkor,
már amikor iskolai beíratás előtt volt. Ezzel a gyermekkel kapcsolatban már az iskola is jelzett,
hogy probléma van. Nagyon ellenállnak a szülők pedig ők csak segíteni szeretnének.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Sajnos ez általános tendencia.
György Istvánné herédi alpolgármester
A térítési díjjal kapcsolatosan szeretné elmondani még, hogy gondolkodtak már a nagyobb mértékű
emelésen, de félő, hogy akkor nagyon sok szülő nem tudja biztosítaná a gyermeke részére ezt a fajta
ellátást, mert már nem tudja megfizetni. Akkor viszont a gyermektől vesszük el a lehetőséget az
egyszeri meleg étel fogyasztásától.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem olyan magas emelésre, hanem csak ésszerű emelésre gondolt.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóval, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel, egyhangúan elfogadta a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal valamint a nagykökényesi
Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
5/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak képviselő-testületei a közoktatási
intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos Óvoda és a
Nagykökényesi Tagóvodája 2011. évi költségvetése módosított előirányzatát és
beszámolóját az alábbiak szerint fogadják el:
Eredeti
előirányzat
Bevételek:
26.932
Normatív és kötött áll. támogat.
13.552
Kistérségi Társulás támogatás
3.127
Intézményi működési bevételek
0
Heréd Község hozzájárulása
8.923
Nagykökényes
Község
1.330
hozzájárulása
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Módosított
előirányzat
26.828
13.618
2.639
0
9.241
1.330

ezer Ft
Teljesítés
23.137
13.618
2.639
4
5.546
1.330

ezer Ft
Heréd és
Nagykökényes
összesen
Kiadások:
Beruházás, felújítás
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

26.932
200
19.603
4.792
2.337

Teljesítés
összesen

26.828

23.137

19.891
4.870
2.067

16.774
4.339
2.024

Társult önkormányzat az óvoda intézmény szabad korrigált előirányzat maradványát
3.329 eFt-ban állapítják meg és hagyják jóvá.
Az intézményi előirányzat maradványból a 2011. évi költségvetéshez biztosított
fenntartói hozzájárulás alapját képező 67 fő gyermek létszámot figyelembe véve Heréd
Község Önkormányzatát 57 főre létszámarányosan 2.832.159 Ft, Nagykökényes Község
Önkormányzatát 10 fő gyermeklétszámot figyelembe véve 496.870 Ft illeti meg, mely a
társult önkormányzatok költségvetésébe kerül át.
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézményi költségvetés teljesítését
Heréd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójában a fentiek szerint
szerepeltesse, valamint 15 napon belül gondoskodjon a nagykökényesi
többletfinanszírozás visszautalásáról.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: körjegyző
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Az ülésre tartott, amikor telefonon az egyik szülő jelezte neki, hogy a délután folyamán nem volt
óvó néni a gyermekekkel a tagóvodában. Kérdezi az óvodavezetőtől, hogy igaz ez?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Nem tud róla, hogy nem lett volna óvó néni, de utána fog nézni.
III. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott
intézményfenntartói társulás 2011. évi tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról
(Szóbeli előterjesztés)
Kómár József herédi polgármester
Ezt a napirendi pontot az előző napirendi pont keretében lényegében már megtárgyalta a Képviselőtestületek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvoda esetében nincs arról szó, hogy az iskolához hasonlóan átvenné az önkormányzatoktól az
állam. Az óvoda továbbra is marad az önkormányzatok fenntartásában. A közös finanszírozás mind
a két településnek előnyös. Ha nem lenne a társulás Nagykökényes önkormányzata nem tudná
biztosítani ezt a feladatot, Heréden pedig gondot okozna a plusz gyermekek elhelyezése.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Sokan nagyon örülnének, ha így tudna működni az óvodájuk, mint Heréden és Nagykökényesen.
Megköszöni mindenki munkáját, aki részt vesz a társulási munkában.
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Kómár József herédi polgármester
Az újságban egyre többször lehet olvasni, hogy nem tudnak a települések társulási formában
működtetni intézményeket, mert nem tudnak közös hangnemet találni. Örül, hogy ez a mi
esetünkben nem áll fent. Jól tud a két társult önkormányzat együttműködni és kívánja, hogy a
jövőben is így legyen.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda fenntartására létrehozott társulás 2011. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról
szóló szóbeli beszámolót szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvodát fenntartó társulás társulási célja megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolót
elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos Óvodát fenntartó társulás
társulási célja megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolóval, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi Napközi
Otthonos Óvodát fenntartó társulás társulási célja megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolót
elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Herédi Napközi Otthonos Óvodát
fenntartó társulás társulási célja megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolót elfogadta.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
6/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei
megtárgyalták a Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére
létrehozott intézményfenntartó társulás 2011. évi tevékenységéről, a társulási cél
megvalósulásáról szóló beszámolót és azt elfogadták.
Társult Önkormányzatok egyet értenek abban, hogy a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda továbbra is a jelenlegi formában működjön tovább a társulás keretében.
IV.

Napirendi pont

Beszámoló a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség
2011. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné herédi képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az erről szóló határozati javaslatot
módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A körjegyzőségnél 1.700 eFt-os pénzmaradvány keletkezett. A korábbi években ebből osztottunk
jutalmat. A Körjegyzőség gazdaságosan működött 2011. évben és mivel az önkormányzat
mínusszal zárta az évet, ezért javasolta, hogy a körjegyzőség pénzmaradványa épüljön be az
önkormányzat költségvetésébe így legalább pluszos lesz a pénzmaradványa.
Kómár József polgármester
A tegnapi nap folyamán Gáspár Tamás polgármester úrral telefonon még azt beszélték, hogy
jutalmat szeretnének adni a dolgozóknak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyetért a jutalmazással, de csak abban az esetben, ha látja, hogyan is áll a 2012. évi költségvetés
általános tartaléka.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Egyetértett Kómár József polgármester úrral, a jutalom adással kapcsolatban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Majd a következő ülésen dönthet a Képviselő-testület ebben a kérdésben, amikor is a 2012. évi
változásokat átvezettük és látjuk, hogy lesz-e rá szabad keret. A körjegyzőség pénzmaradványa
abból adódott, hogy 5 hónapon keresztül Terényiné Dencs Mária kolléganőnk tartósan táppénzen
volt. A helyettesítésre pedig csak a helyettesítő bérének 50 %-a adható. Elmondja még, hogy 2013ban pedig már nem is lesz Körjegyzőség.
Kómár József polgármester
Mondjuk úgy inkább, hogy átalakul a Körjegyzőség.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2007-ben jól döntött a két önkormányzat, amikor létrehozta a Körjegyzőséget. A körjegyzőségi
normatíva teljes egészében fedezte a körjegyző bérét.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Körjegyzőség 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Körjegyzőség 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Körjegyzőség
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel, egyhangúan elfogadta a
Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

25

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
7/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a HerédNagykökényes Körjegyzőség 2011. évi módosított előirányzatait és költségvetési
beszámolóját valamint pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadják el:
Eredeti ei Módosított ei Teljesítés
Bevételek
Működési bevételek
37
72
72
Előző évi pénzmaradvány
519
519
Költségvetési normatív támogatás
5.118
5.118
5.118
Kereset kiegészítés támogatása
17
0
TIOP pályázati elszámolás
140
140
Heréd Község hozzájárulása
27.323
27.685
27.685
Nagykökényes Község hozzájár.
5.493
5.493
5.493
Műk.célú pénzeszköz átvétel (népszámlálás)
1.390
1.390
Összesen:

37.971

Eredeti ei
Módosított ei
Kiadások
Beruházás
413
439
Bér
28.425
29.807
Járulék
6.999
7.383
Dologi kiadások
2.134
2.805
Függő átfutó kiadás
Összesen:
37.971
40.434

40.434

40.417

ezer Ft
Teljesítés
Maradvány
439
0
28.706
1.100
7.229
154
2.280
525
813
39.467
1779

Társult önkormányzatok a Körjegyzőség szabad pénzmaradványát 1.779 e Ft-ban fogadják
el és hagyják jóvá, mely Heréd Község Önkormányzat pénzmaradványának része.
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy a körjegyzőségi költségvetés
teljesítését Heréd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójában a
fentiek szerint szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
V.

Napirendi pont

Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi szakmai tevékenységéről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Végig olvasta az előterjesztést, mely véleménye szerint részletesen tartalmaz mindent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Változások voltak az ellátandó feladatokban pl.: a szabálysértési ügyek idén átkerültek a
Kormányhivatalhoz, a tulajdon elleni szabálysértésekben eljáró hatóság a rendőrség lett. Kiemelné,
a beszámolóban szerepel, hogy Heréden 20, Nagykökényesen 16 testületi ülés volt a tavalyi évben a
kötelező 6 üléssel szemben. Jövőre jelentős változások lesznek, az önkormányzatoktól több feladat
átkerül a járási hivatalokba, de hogy pontosan mi, azt még konkrétan nem tudjuk.
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Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Körjegyzőség 2011. évi
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Körjegyzőség 2011. évi
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolójával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Körjegyzőség
2011. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség 2011. évi szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóját.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
8/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a jegyzőkönyv mellékletét képező - Heréd – Nagykökényes Körjegyzőség 2011. évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megtárgyalták és azt elfogadták.
VI.

Napirendi pont

A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Felkéri Samu Alfonznét, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselőtestülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az erről szóló határozati
javaslatot módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A módosítás oka, hogy az óvoda 2011. évtől önálló adószámmal rendelkező intézmény lett. Az
önkormányzat által működtettet konyha miatt az óvoda Áfa körös lett, az Áfa bevallást a
Körjegyzőség köztisztviselője Czibolya Krisztina pénzügyi ügyintéző végzi. A Körjegyzőség
Alapító Okiratában ez a számviteli szolgáltatás, feladat ez idáig nem szerepelt, ezért most ezt
módosítani kell..
Kómár József herédi polgármester
Technikai kérdésről van szó. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel
nincs, a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Körjegyzőség Alapító
Okiratának módosítását elfogadta.
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Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításával,
szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Körjegyzőség
Alapító Okiratának módosítását elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület elfogadta a Körjegyzőség Alapító Okiratának
módosítását.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselőtestület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
9/2012.(IV.26.) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség alapítója a költségvetési szerv 4/ 2007. (X. 9) Heréd-Nagykökényes közös
önkormányzati határozattal elfogadott többször módosított Alapító Okiratát felülvizsgálta
és megállapította, hogy az alapító okirat nem tartalmazza a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda és a Herédi Általános Iskola pénzügyi gazdasági feladatainak ellátásához
szükséges szakfeladatot, valamint a köztisztviselők jogviszonyára vonatkozó törvényi
előírások megváltoztak.
A Körjegyzőség alapító okiratát a fentiekre tekintettel társult önkormányzatok a
következők szerint módosítják:
1. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okirata
11. pontjában a
költségvetési szerv alapfeladatai kiegészülnek az alábbiakkal:
„ 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység ”
2. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okirata 17. pontja helyébe a
következő szabályozás lép
„17. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:
A körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre, a fizikai
állományú dolgozókra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
(Kttv) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Képviselő-testületek elfogadják a fenti módosításokkal a Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség Alapító Okiratait egységes szerkezetben.
Felkérik a Képviselő-testületek a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel együtt
egységesített alapító okiratot a társult önkormányzat által való jóváhagyást követően a
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre a MÁK- hoz nyújtsa be.
Határidő: 8 munkanap
Felelős: körjegyző
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VII. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 2111.számú főúttal kapcsolatban
Samu Alfonzné herédi képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Hogy haladnak az útfelújítási munkálatok?
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Nagykökényesen már elkezdődtek a földmunkák, mely az útépítési munkát megelőzi.
Kómár József herédi polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést
és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

Kómár József
polgármester

Gáspár Tamás
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

29

