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73-6/2012. 
Jegyzőkönyv 

 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. február 13.-án 15 órakor megtartott soros 

üléséről. 
 

Határozat 
száma: Tárgy: 

18/2012.(II.13.) Rendőrségi beszámoló elfogadása 
19/2012.(II.13.) Polgárőrségi beszámoló elfogadása 
20/2012.(II.13.) Herédi Labdarúgó Klub beszámoló elfogadása 
21/2012.(II.13.) Vendég és munkahelyi étkeztetés térítési díjának elfogadása 
22/2012.(II.13.) Nagycsaládosok Herédi Szervezetének támogatása 
23/2012.(II.13.) Rákóczi Szövetség támogatása 
24/2012.(II.13.) Polgárőrség támogatása 
25/2012.(II.13.) Kokoro Dojo Egyesület támogatása 
26/2012.(II.13.) Pásztói Shotokan Egyesület támogatása 
27/2012.(II.13.) Herédi Labdarúgó Klub támogatása 
28/2012.(II.13.) Római Katolikus Egyház támogatása 
29/2012.(II.13.) Peter Cerny a Koraszülött Gyermekekért Alapítvány támogatása 
30/2012.(II.13.) Herédi Népdalkör Egyesület támogatása 
31/2012.(II.13.) Herédi Néptánccsoport támogatása 
32/2012.(II.13.) Evangélikus Egyház támogatása 
33/2012.(II.13.) Polgármester személyes érintettség miatt döntéshozatalból kizárása tárgyában 
34/2012.(II.13.) Kómár József polgármester illetményéről 
35/2012.(II.13.) A költségvetés 2012-2014. évekre várható bevételei és kiadásai 
36/2012.(II.13.) ÉMOP 3.1.3 pályázat módosító döntés 
37/2012.(II.13.) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása 

 
 

Rendelet száma: Tárgy: 

5/2012.(II.13.) A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

6/2012.(II.13.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 

7/2012.(II.13.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/1994. 
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Heréd, 2012. március 1. 
 
 
 
 
Kómár József                Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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73-6/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. február 13.-i soros üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kerestély Gyula, 

Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási előadó; 
Krebán György r. főhadnagy; 
Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott; 
Jacsó Endre polgárőrség elnöke. 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent vendégeket, képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a      
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. 
Kapuszta János képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt a későbbiek folyamán fog 
csatlakozni az üléshez. 
 

Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalásának módosítására. 
További egy ponttal kiegészül a napirend, a VI. pont keretében az önkormányzat vagyonrendeletét 
fogja megtárgyalni a Képviselő-testület. 
 

A Képviselő-testület a kiegészített napirendet egyhangúan elfogadta. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

Hatvan Város Rendőrkapitánysága beszámolója Heréd község közrend-  
és közbiztonsági helyzetéről, a körzeti megbízotti feladatok ellátásáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Rendőrség által megküldött beszámolót mindenki megkapta. Kérdezi a Hatvani 
Rendőrkapitányság képviselőjét, kívánja kiegészíteni a beszámolót? 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Köszönti a jelenlévőket. Nem kívánja kiegészíteni a rendőrség megküldött beszámolóját. Juhász 
János kapitány úr Budapesten van, helyette képviseli ő a rendőrséget. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tavaly az akkori rendőrkapitánytól kaptunk ígéretet arra vonatkozóan, hogy írásos tájékoztatást fog 
küldeni a tavalyi évben Heréden történt három bűncselekménnyel kapcsolatban úgy, mint a herédi 
posta elleni támadásról, az óvodai betörésről és a doni emlékmű megrongálásáról. Tudomása szerint 
ez az tájékoztató nem érkezett meg. Ezekről a bűncselekményekről szeretne tájékoztatás kérni. 
Pozitív dolognak tartja, hogy a polgárőrség és a rendőrség is minden rendezvényünkön jelen volt és 
van, ezáltal jelentősen csökkent a rendezvényeken a bűncselekmények száma. 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban ő jelenleg semmilyen információval nem rendelkezik, 
ezért választ sem tud adni rá. 
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Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB 
 

A herédi postarablással kapcsolatban: a környéken több hasonló bűncselekmény történt, ahol 
sikerült a tettest elfogni. Sajnos nem sikerült a herédi posta ellen elkövetett bűncselekménnyel 
összefüggést találni, így felfüggesztette a rendőrség az eljárást az ismeretlen tettes ellen. 
Az óvoda elleni betöréssel kapcsolatban: nincs információja. 
A doni emlékmű megrongálása ügyében: úgyszintén felfüggesztették az eljárást ismeretlen tettes 
ellen. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az óvodai betörés ügyében is felfüggesztették az eljárást ismeretlen tettes ellen, erről kaptunk 
értesítést. 
 

A térségben a megélhetési bűnözés mennyire van jelen? 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Heréd és Nagykökényes azon kevés települések közzé tartozik, ahol viszonylag kevés a megélhetési 
bűnözés. Herédre inkább jellemző az átutazók által lekövetett bűncselekmény. Az ilyen 
bűncselekmények ellen legjobb védekezés, ha a lakosság figyel egymásra és jelzik az illetékesek 
felé, ha gyanús dolgot észlelnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A statisztikában van egy kiskorú elleni veszélyeztetettségi bűncselekmény. Ez az az ügy, amiről ő 
mint gyámhatóság is tud, aminek a végén a kiskorú gyermekeket kiemelték a családból? 
 

Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB 
 

Igen, csak az az egy eset volt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szomorúan olvasta, hogy a kábítószerrel visszaélések száma nőtt. A tavalyi évben 4 eset is volt, míg 
2010-ben nem volt. Tisztában vagyunk mindannyian vele kik azok a faluban, akik kábítószerrel 
foglalkoznak csak az a baj, hogy nehéz őket rajta kapni és nagyon könnyen kiszabadulnak. 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Sajnos a kábítószeres bűncselekmények esetében engedékeny a törvény, hiszen ha az elkövető 
vállalja az elterelést, már a bűncselekmény napján vagy másnapján szabadon távozhat. Várhatóan a 
törvény szigorítása hamarosan megtörténik. 
 

Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB 
 

Mind a 4 esetben találtak az elkövetőknél kábítószert. Sajnos az elfogottaknak nem érdekük, hogy a 
rendőrség munkáját segítsék, arról, hogy honnan származik a kábítószer. Ha az elkövető vállalja az 
elterelést, a rendőrség nem tehet semmit, szabadlábra kell helyezni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Örül, hogy jelentősebb bűncselekmény nem történt 2011-ben. A házalókra nagyobb odafigyeléssel 
és lakossági összefogással jelentős eredmény érhető el. Ha a Hivatalba érkezik jelzés házalókra, ő 
már megy is és kitessékeli őket a faluból. Már azon is gondolkodtak a KMB-s felvetésére, hogy az 
illegális faárusoktól hogyan lehetne elkobozni a fát, melyet utána a rászorulóknak szét is lehetne 
osztani. 
 

Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB 
 

A faárusok esete a legtöbb esetben nem minősül bűncselekménynek, hanem csak tulajdon elleni 
szabálysértésnek, hiszen esetenként nem haladja meg a 20.000 Ft-ot értékhatárt. 
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Krebán György r. főhadnagy 
 

Tájékoztatásként elmondja, hogy valószínű a törvény módosításakor a szabálysértési értékhatárát 
20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra fogják emelni. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Sajnos nagyon gyenge a bűntető törvény. Amíg azon nem változtatnak, nem várható változás a 
bűncselekmények számában sem. Nincs visszatartó ereje a mostani törvénynek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A törvényi szigorításhoz kapcsolódva büntetőjogi tanulmányaiból tudja, hogy a halálbüntetés ténye 
nem tartaná vissza a bűnözőket. Az Unió sem engedi a halálbüntetés alkalmazását. 
 

Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB 
 

Sajnos a törvény „háromcsapás” büntetése sem érte el a célját. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Sajnos a rendőrség keze meg van fogva. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Erről a rendőrség nem tehet. Külön köszönetet szeretne mondani az elmúlt napokban a rendkívüli 
időjárás alkalmával végzett munkájukért. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A rendkívüli időjárás alkalmával a Családsegítő Szolgálat embereivel nem találkozott pedig az ő 
feladatuk lenne az idős, egyedülálló emberek felügyelete. Ők ránézésből tudják, kinek milyen 
ellátásra van szüksége. 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

A körzeti megbízottal a polgárőrség jól tud együttműködni. Meg szeretné köszönni a kapott 
segítséget mind az önkormányzatnak, mind a polgárőrségnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A költségvetésbe beterveztük a körzeti megbízott irodába egy nyomtatót. Az internettel 
kapcsolatban az önkormányzat mindent megtett, de sajnos mégsem sikerült. Nem felejtették el ezt a 
kérést, de jelenleg nem tud az önkormányzat segíteni, mert a vonalas irreálisan drága a kért célra, a 
mobil internethez pedig nincs elég térerő. Ha bármilyen kérése van a rendőrségnek azt továbbra is 
írásban jelezzék a Képviselő-testület felé. 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Az internettel a KMB-s munkáját tudnánk megkönnyíteni, nem kellene mindig a hatvani 
rendőrkapitányságra bemennie többet lehetne Heréden és Nagykökényesen. 
 

Kómár József polgármester 
 

Várhatóan, ha a Vodafone-nak elkészül a hálózaterősítő állomása, akkor lesz rá lehetőség, hogy az 
internetet tudjuk biztosítani. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Szeretné megköszönni Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB-s munkáját. Mondhatni rendszeresen 
tartják a kapcsolatot. Valóban a legjobb védekezés a bűnelkövetőkkel szemben, ha lakosság figyel 
egymásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ő is köszöni a rendőrség munkáját a rendkívüli hideg időjárás kapcsán. Véleménye szerint, ha nem 
járták volna naponta többször a falut a KMB-sel és a polgárőrséggel, akkor akár komolyabb baj is 
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lehetett volna. A Családsegítő Szolgálat is járta napközben a falut. Jó kezdeményezésnek tartja az 
ilyen akciókat, több ember életét mentették meg a rendkívüli hideg alkalmával. 
A beszámolóban szereplő adatok igen kedvezőek, reméli, hogy nem is fog jelentősen változni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkaptuk a Heves Megyei Rendőrkapitányság levelét, melyben arról tájékoztattak bennünket, 
hogy Dr. Széchy Zsolt hatvani rendőrkapitányt áthelyezték. Zárt ülés keretében fogja megtárgyalni 
az új rendőrkapitány kinevezését a Képviselő-testület. 
 

Krebán György r. főhadnagy 
 

Dr. Széchy Zsolt úr a Heves Megyei Főkapitányság Rendészeti igazgatója egyben a főkapitány 
helyettese lett. Utódja Juhász János rendőr alezredes lesz, aki vele együtt érkezett tavaly nyáron a 
hatvani rendőrkapitányságra. Ő már több mint 20 éve rendőr, és több mint 10 éve vezető 
beosztásban dolgozik a rendőrségen. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Rendőrség 2011. évi 
beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

18/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozat: 
 

A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről, 
a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült – a jegyzőkönyv 
mellékletét képező - beszámolóját a rendőrségről szóló mód. 1994. évi 
XXXIV. tv. 8.§ (4) bek. alapján elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Polgárőrség helyi szervezetének beszámolója a 2011. évi önkormányzati  
támogatás felhasználásáról és tájékoztatója működésükről és eredményeikről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A polgárőrség megküldött beszámolóját mindenki megkapta. Kérdezi, Jacsó Endrét a polgárőrség 
elnökét kívánja kiegészíteni a beszámolót? 
 

Jacsó Endre polgárőrség elnöke 
 

Nem kívánja kiegészíteni a polgárőrség beszámolóját. Az esetlegesen felvetődött kérdésekre 
nagyon szívesen válaszol. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Az önkormányzattól kapott 250.000 Ft támogatással pontosan, számlákkal elszámolt a polgárőrség. 
 

Kómár József polgármester 
 

A polgárőrséget 1995-ban alakították meg, ő azóta tagja a polgárőrségnek. Való igaz, hogy 
vezényelt szolgálatban nincsen, de napi szinten harcol a házalók ellen, mert ha a Hivatalba 
lakossági bejelentés érkezik, már megy és intézkedik. A polgárőrség nap, mint nap végzi a 
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munkáját, mellyel az önkormányzat maximálisan meg van elégedve. Nagyon örült annak, hogy a 
polgárőrség kapott egy autót a tavalyi évben. 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Küzd-e a polgárőrség létszámhiánnyal vagy elegen vannak? Milyen feltételek mellett lehet valaki 
polgárőr? A lakosság körében a polgárőrséggel kapcsolatban csak pozitív tapasztalatai vannak. 
 

Jacsó Endre polgárőrség elnöke 
 

Jelenleg 18 fő a polgárőrség létszáma. A tagok egy része az éjszakai járőrözésben nem vesz részt, 
de bármilyen rendezvény biztosításában rendelkezésre állnak. A szolgálat megszervezése könnyebb 
lenne, ha nagyobb lenne a polgárőrség létszáma. A polgárőrségbe való felvételnek vannak törvényi 
előírásai, mint például: 18 életév betöltése, büntetlen előélet. Ha a törvényi feltételnek megfelel a 
jelentkező, akkor maga a polgárőrség közgyűlése határoz a felvételről. A felvétel előtt részt kell 
venni egy alapfokú polgárőrségi oktatáson, melyből vizsgát is kell tenni. Eredményes vizsga után 
kaphatja meg a polgárőrségi igazolványát. Idén is csatlakozott 2 fő a polgárőrséghez. Az új tagok 
csak a régi tagokkal járhatnak őrségbe. Rendezvényekre nagyon szívesen járnak segíteni. Amiben 
tudna mindig rendelkezésre állunk mind az önkormányzatnak, mind más szervezeteknek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jelentős változások lesznek a polgárőrségnél pl.: egységes ruhájuk lesz a könnyebb felismerhetőség 
végett, melyet teljesen ingyen fog biztosítani az állam. 
 

Jacsó Endre polgárőrség elnöke 
 

Valóban igaz, hogy egységes ruházata lesz a polgárőrségnek. Az új jogszabály február 1-jétől lépett 
életbe. Az új polgárőrségről szóló törvény tartalmaz ugyan szigorításokat, mint például, hogy csak 
bejegyzett polgárőrségi egyesület végezhet megelőző közbiztonsági tevékenységet, a rendőrséggel 
együttműködési szerződést kell kötnie a polgárőrségnek, az Országos Polgárőrség Szövetségnek 
tagja kell hogy legyen. A Polgárőrség Heréd minden feltételnek megfelel. Új polgárőr igazolvány 
kibocsájtásával is foglalkozik az új jogszabály, viszont ennek határideje 2013. július, ugyanez a 
határideje az új egységes ruha bevezetésének is. Jelenleg rendelkeznek polgárőrség feliratú 
fényvisszaverő láthatósági mellénnyel, ami szabályos. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Mi lesz a ruházattal, ha a tag kilép az Egyesületből? 
 

Jacsó Endre polgárőrség elnöke 
 

Az új jogszabályban egy alkalommal biztosítják ingyen a ruházatot. Nem talált arra vonatkozóan 
leírást, hogy lesz e kihordási ideje az egységes ruhának. Kilépéskor illetve kizáráskor a polgárőr 
igazolványt vissza kellett adni, valószínűnek tartja, hogy az ingyen kapott ruhát is vissza kell majd 
adni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Pályázati lehetősséggel élt 2010. évben a polgárőrség, melynek keretében közel 150.000 Ft értékben 
vásárolt az egyesület ruházatot. 
 

Jacsó Endre polgárőrség elnöke 
 

A 2011. évben is két részletben kaptunk ruhákat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Erre az évre 300.000 Ft-ot terveztünk a polgárőrség részére az elemi költségvetésben. Az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten mindig segíti a polgárőrséget. Megköszöni a rendőrség és a 
polgárőrség munkáját. 
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Polgárőrség 2011. évi 
beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

19/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Polgárőrség 
2011. évi tevékenységéről készült tájékoztatóját valamint a 2011. évben igénybe 
vett 250.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 

Krebán György r. főhadnagy, Lővei Tamás r. főtörzsőrmester, KMB-s és Jacsó Endre polgárőrség 
elnöke elköszönnek és távoznak az ülésről. Kómár József polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke megérkezett az ülésre. 
 
 

III. Napirendi pont 
 

Herédi Labdarúgó Klub beszámolója a 2011. évi önkormányzati  
támogatás felhasználásáról és tájékoztatója működésükről és eredményeikről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti Egyed János meghívott vendéget. A Herédi Labdarúgó Klub beszámolóját mindenki 
megkapta. Fekete Rajmund a Herédi Labdarúgó Klub jelenlegi elnöke sajnos nem tudott eljönni az 
ülésre. Kérdezi Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnökétől kívánja kiegészíteni a 
beszámolót? 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Köszönt mindenkit. Vezetőségi váltás történt, melynek következtében Fekete Rajmund lett a Klub 
új elnöke. Az elnökválasztás után tájékoztatta Fekete Rajmundot a tisztséggel járó feladatokról. A 
megküldött beszámoló még nem teljes, a hiányosságok pótlása a támogatás felhasználásáról 
folyamatban van. Az elnöki tisztségről ő lemondott családi elkötelezettség és egészségügyi okok 
miatt. Az új tagok megválasztásakor fő szempont az volt, hogy olyan emberek legyenek 
megválasztva, akik segíteni tudnak a Klub napi munkájában. 
Óriási eredménynek tartja, hogy több év próbálkozás után a tavalyi évben megindult az utánpótlás 
nevelése, melyet Nikl Gábor edző tart. Az utánpótlás létszáma 20-25 fő és döntő többségben herédi 
gyerekekből áll. 
A tavalyi évben kapott jelzés alapján az Egyesület tagjainak tagdíjat kellene fizetnie. Korábban már 
volt erre kezdeményezés, de az szép lassan ellaposodott és végül abba is maradt. Most ismét 
megpróbálkozunk majd vele. A gyerekeknél már szednek 1.000 Ft tagdíjat. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Havonta vagy egyszeri 1.000 Ft-ot? 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Havonta szednek 1.000 Ft-ot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egyesületben a tagoknak tagdíjat kell fizetni, melynek összegét a közgyűlés határozza meg. A 
lőrinci Pitypang Egyesület is szed tagdíjat évente 2.500 Ft összegben családonként, mely jelképes 
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összeg. Jelentősen megváltozott a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabály, 
nagyon szívesen elküldi a Herédi Labdarúgó Klub részére. Ennek megfelelően kértük, hogy a 2011. 
évben kapott támogatásról számlával számoljon el a Klub, ellenkező esetben nem kaphat az 
önkormányzattól további támogatást. Jogszabály írja elő ezt a kötelezettséget. 
A falugyűlésen felvetődött, hogy az utánpótlástól a Klub havi 1.000 Ft-ot kér gyermekenként.       
Az kérték a szülők, hogy ne kelljen az edzésekért fizetni, hanem az önkormányzattól kapott 
támogatásból jusson erre is. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A mai gazdasági helyzetben, ha egy család megszorul az első, hogy a focitól fogja visszafogni a 
gyermeket, ha kell a pénz, mert azért fizetni kell. Ezért gondoltak arra, hogy tehermentesíteni 
kellene a családokat. Ezért kérték, hogy az önkormányzattól kapott támogatás keretéből 
finanszírozzák az utánpótlás edzéseket. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az ügyben beszélt az edzővel Nikl Gáborral, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a kezdetekkor 
megbeszélték ezt a dolgot a szülőkkel. Csak akkor fizetnek a szülők, ha tudnak, ha nem, akkor is 
járhat tovább a gyermekek edzésre. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Értjük, mint mond Orbán Gábor képviselő úr. Nem fog elsorvadni az utánpótlás, ha mégis találunk 
rá más megoldást. Tagdíjat kell szedni, mert várhatóan újra beindul a Bozsik Program, melynek 
úgyszintén feltétele, hogy tagdíjat kell érte fizetni. 
 

Kapuszta János képviselő úr megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre 
emelkedett. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Hány herédi van a labdarúgó nagycsapatban jelenleg? 
Tudomása szerint nem akar, nem tud feljebb lépni a herédi csapat a mostani osztályból. Van annyi 
herédi focista, hogy kitegyen egy csapatot? Véleménye szerint nagyobb támogatás kapna a Klub, ha 
több herédi focizna a csapatban. A faluban az a hír járja, hogy az idegenlégiós focisták a 
leszerződésért biztos, hogy kapnak valamiféle támogatást. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Érti, hogy mit mond Kerestély Gyula képviselő úr, de aki nincs benne napi szinten, nem tudhatja, 
hogyan zajlanak a dolgok. Sajnos ebbe az is beletartozik, hogy a herédi gyerekek nem motiváltak, 
nincs kitartóerejük, felelősségérzetük. Nem lehet ilyen emberekre alapozni, nem lehet így 
eredményt elérni. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Igaza van Egyed János úrnak. Csak azt nem érti, hogy a herédi focisták miért fordulnak el a herédi 
csapattól? 
 

Kómár József polgármester 
 

Mond egy példát. Vasárnap volt egy edzőmeccs, melyen még Budapestről is volt játékos. A herédi 
játékosokra rá kellett telefonálni és még úgy sem jöttek el az edzőmeccsre. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Szemléletbeli problémák vannak. Ő csak azt szerette volna elérni, hogy a szülőket tehermentesítsék. 
 

Kómár József polgármester 
 

Azóta lát bele a foci életébe amióta folyamatosan tartja a kapcsolatot velük. Rettenetes mekkora 
kiadásai vannak a Klubnak. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az általános iskolás korosztályú gyerekek kimehetnek néha a pályára? 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Bármikor ki lehet menni. Az iskolaigazgatónővel beszélt erről, nyugodtan szervezzenek oda 
tornaórát. 
 

Kómár József polgármester 
 

Legtöbbet a hátsó kispályát használják a gyerekek. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Sportpálya, út felőli oldalán lévő fényszóró kinek az üzemeltetése alatt állnak? 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Az a kocsmáé. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A focipálya előtti fényszórókat kérdezi. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Az a Klubbé. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Mert múltkor elég későn járt arra és még égtek a fényszórók. Figyeljünk oda, hogy fölöslegesen ne 
égjenek. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Az edzés pénteken 6-tól 8-ig tart. Lehet, hogy már vége volt az edzések és éppen öltöztek. 
 

Kómár József polgármester 
 

A mai világban mindenért fizetni kell. 
 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel a Herédi Labdarúgó Klub 2011. évi költségvetését. A részletes 
beszámolót Fekete Rajmund jelenlegi elnök fogja megküldeni. A Herédi Labdarúgó Klub nevében 
szeretne köszönetet mondani a Képviselő-testületnek a kapott támogatásért és külön köszönetet 
szeretne mondani a polgármester úrnak a Klubért végzett munkájáért. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnálja, hogy a múlt évben a Herédi Labdarúgó Klub nem tudott központi pályázaton indulni, de 
ha lesz rá lehetőség nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre, segít a Hivatal benne. 
 

Kómár József polgármester 
 

Április közepétől várható, hogy a vállalkozók társasági adójának egy részére igényt tarthatnak a 
sportegyesületek. Már három vállalkozó jelezte, hogy nagyon szívesen felajánlja a társasági adóját. 
Bár az így kapott plusz pénz felhasználása kötött, az utánpótlásra fordítható teljes egészében és 
szigorú elszámolás alá tartozik. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pályázatnál figyelembe veszik, hogy a sportpálya kinek a tulajdonában van? 
 

Kómár József polgármester 
 

Ezt a kérdést feltette a pályázati tájékoztatón az államtitkár helyettesnek. Azt a választ kapta, hogy 
pályázni csak a Klubok tudnak önkormányzat nem, ennek megfelelően szerződést kell kötni a 
Klubnak az önkormányzattal a sportpályára. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Fel kell hozzá frissíteni a több mint 10 éve megkötött szerződést, megállapodást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ezzel a lehetőséggel élni kell, nem lehet kihagyni. De egyet tudomásul kell venni, hogy ha nem 
lennének „megszállottak”, a foci megszűnne Heréden. 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A 2011. évi önkormányzati támogatás számlákkal és más pénzügyi bizonylatokkal elszámolása után 
tud csak a Herédi Labdarúgó Klub részére további támogatást biztosítani az önkormányzat. A 2012. 
évi költségvetésben a herédi Labdarúgó Klub támogatására 1,5 MFt-ot terveztünk. Ha további 
támogatásra lenne szüksége a Herédi Labdarúgó Klubnak, akkor az írásban kell kérnie az 
önkormányzattól. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó Klub 
2011. évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

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

20/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó Klub 
tevékenységéről, a 2011. évi 2.500.000 Ft önkormányzati támogatás 
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja azzal, hogy a 2012. évi támogatás 
utalásához a 2011. évi támogatásról, a kiutalt támogatás összegének megfelelő 
mértékű számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról a 
támogatott szervezetet értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 

Egyed János Herédi Labdarúgó Klub volt elnöke elköszön és távozik az ülésről. Kómár József 
polgármester úr 7 perc szünetet rendel el. 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

A 2012. évi étkeztetési térítési díjak elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testülettel az ott elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és módosítás nélkül javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A gyermekek étkeztetésére vonatkozó díjakat rendelettel a vendég és munkahelyi étkeztetés díjait 
határozattal hagyja jóvá a Képviselő-testület. A Képviselő-testület tisztában van azzal, hogy a 
konyha bevétele nem elég, ezért az óvodai konyha kiadásaihoz 9,3 MFt-ot tesz hozzá az 
önkormányzat. Egyik társult önkormányzattól sem kérünk hozzájárulást a konyha működtetéséhez. 
A múlt héten megtörtént az óvodai konyha belső ellenőri vizsgálata. Jó véleménnyel volt a belső 
ellenőr, de hogy gazdaságosan működik-e a konyha az majd csak a megküldött belső ellenőri 
jelentésből fog kiderülni. Az óvoda konyhájának felújításához 7 MFt-ot kért, de nem tudtuk az 
eredeti költségvetésben tervezni. 



~ 45 ~ 
 

A polgármester úrtól úgy tudjuk, hogy az állam tervei közt szerepel az iskolai étkezetés központi 
ellátással való megvalósítása így nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni az óvoda felújítási kérését. 
 

Kómár József polgármester 
 

Van olyan település, ahol a vendégétkeztetés díja 700 Ft/alkalom. Lőrinciben bezárták a konyhát és 
vállalkozó végzi az étkeztetést, mert így nem kerül annyiba az étkeztetés az önkormányzat részére. 
Szombaton részt vett egy gyűlésen, ahol elhangzott, hogy olyan javaslat került benyújtásra, mely 
szerint központi étkeztetés szeretnének bevezetni. 
Ugyanezen a gyűlésen elhangzott, hogy a 3.000 fő alatti településeken a következő választás után 
már csak tiszteletdíjas polgármesterek lehetnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Immofix Kft. február 1-jétől 4 %-kal megemelte árait ez a közbeszerzési szerződésnek 
megfelelően, ennek ellenére az önkormányzat csak március 1-jétől emeli a díjakat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a gyermekétkeztetés 
térítési díjairól szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását szavazásra teszi a 
kiküldött tervezet szerint. 
 

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

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2012. (II.13).) önkormányzati rendelete 
 a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló  

2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében valamint (2) e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetési térítési díjak szabályozására a 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a 
következőket rendeli el: 
 

1.§  A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) 
bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 

 

2.§ (3) A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak mértéke: 
  Norma 27% ÁFA         Br. térítési díj 
a) Óvodai étkeztetés                       311 Ft  +    84,- Ft =     395 Ft/nap 
b) Iskolai 3-szori étkeztetés             370 Ft  +  100,- Ft =     470 Ft/nap 
c) Általános iskolai ebéd(menza)     240 Ft +     65,- Ft =     305 Ft/ebéd 

 

2. § (1)  Ez a rendelet 2012. február 15-én lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-ával megállapított gyermekétkeztetési térítési díjakat 2012. március 1-től 

kell alkalmazni. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

Kómár József    Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester     körjegyző 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az intézményi dolgozók és 
a vendég étkeztetés térítési díjainak elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

21/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 03.01.-től a Herédi 
Napközi Otthonos Óvoda konyháján az intézményi dolgozói és a vendégebéd térítési 
díjakat a következők szerint állapítja meg: 

 

- az önkormányzati és intézményi dolgozók, valamint a vendégétkezők étkeztetési 
térítési díja 240 Ft nyersanyagnorma + 209 Ft szolgáltatási önköltség + 121 Ft 
ÁFA, mindösszesen bruttó 570 Ft/ebéd. 

 

Felkéri a Képviselő-testület az élelmezésvezetőt a határozat szerinti díjak 
beszedésére. 

 

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

Felelős: körjegyző, élelmezésvezető 
Határidő: értesítésre: 15 nap 
     díjbeszedésre: 2012.03.01-től folyamatos 

 
 

V. Napirendi pont 
 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a Képviselő-testülettel az ott elhangzottakat. 
 

Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és kiegészítésekkel elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az államháztartási törvény változásai miatt igen nehezen volt tervezhető a költségvetés. Az 
együttes üléseken elhangzott, hogy az intézmények átláthatósága érdekében az önkormányzat 
költségvetését meg kellett bontani, valamint hogy a körjegyzőség költségvetésében kell, hogy 
szerepeljen az önkormányzati költségvetés egy része. Akkor azt az információt kaptuk, hogy a 
körjegyzőség kivételt képez, hiszen sok változás kivitelezhetetlen lenne a körjegyzőségben, ezért 
minden maradt az önkormányzati költségvetésben. A pénteki napon mégis kiderült, hogy az 
önkormányzatok „önkormányzatok, igazgatási szakfeladata” megszűnik ezért az ott lévő 
bevételeket és kiadásokat át kell helyezni vagy az önkormányzat más szakfeladatira vagy a 
Körjegyzőség költségvetésébe. A módosításnak megfelelően Nagykökényesen a pénzügyes kolléga 
átnézte az önkormányzat költségvetését és egyeztetett velünk így a legszükségesebb a hivatali 
épülettel kapcsolatos kiadások, mindösszesen 1.808 eFt összegben átkerülnek a Körjegyzőség 
költségvetésébe. Ennek megfelelően a körjegyzőség nevére fognak a számlák szólni, így a 
körjegyzőségnek kell kifizetni az önkormányzatoktól kapott támogatásból. 
A másik változás, hogy a pályázatíró jelezte, hogy az ÉMOP út és művelődési ház pályázat 
rögzítése kapcsán derült ki, hogy az Áfa mentes feladatot nem tudják csak Áfa-s áron rögzíteni, 
ezért 5 eFt-tal meg kell emelni a pályázati összeget. Ennek megfelelően a céltartalékot megemeltük, 
az általános tartalékot pedig csökkentettük 5 eFt-tal. Erről külön határozatot is kell hoznia a 
Képviselő-testületnek a későbbiekben. 
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A civil szervezetek támogatásáról egyedi határozatokat kell hoznia a Képviselő-testületnek. Az 
igényeket már benyújtották a szervezetek. 
Ismerteti a Képviselő-testülettel a Nagycsaládosok Egyesület helyi szervezetének kérelmét. A 
kérelem alapján 30.000 Ft támogatást szeretnének kérni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Nagycsaládosok helyi 
szervezetének 30.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

22/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi 
Nagycsaládosok Egyesülete (képviseli: Mészárosné Koncz Szilvia elnök) 
támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a 2012. évi költségvetéséből 
részükre a „Népi Játékok Fesztiválja” című pályázathoz szükséges 30.000 Ft 
önerőt támogatásként biztosítja. 
A támogatás felhasználásáról számlával kell elszámolni. 

 

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

 

Felelős: körjegyző, 
Határidő: 15 nap 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A következő a Rákóczi Szövetség, akik a tavalyi évben 20.000 Ft támogatást kaptak a felvidéki 
gyermekek magyar oktatásban való részvételéhez. Őnekik is el kell számolni a kapott támogatással. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kapjanak 25.000 Ft támogatást. 
 

Kómár József polgármester 
 

A támogatást csak 10.000 Ft-val lehet adni, mert ennyibe kerül egy gyermek magyar oktatása. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Akkor kapjanak 20.000 Ft támogatást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Rákóczi Szövetség 
20.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

23/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
(Budapest) kérelmére, Felvidéki oktatás támogatási költségeihez a 2012. évi 
költségvetése terhére 20.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás 
felhasználásáról pénzügyi bizonylattal kell elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott 
szervezetet értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Polgárőrség 300.000 Ft-ot kér működési költségei fedezésére. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Polgárőrség 300.000 Ft-
os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

24/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség Herédi 
Egyesület (képviseli: Jacsó Endre elnök) kérelmére úgy határozott, hogy a 
Polgárőrség részére, 2012. évi működésükhöz 300.000 Ft támogatást biztosít a 
2012. évi költségvetés terhére. 
A felhasznált támogatásról számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell 
elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről és a 
támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: értesítésre 15 nap 
     utalásra: igény szerint 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Kokoro Dojo Egyesület kérelmét. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Lőrinczi Enikő még ebben az egyesületben karatézik? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már nem itt van, de az új egyesületének a Pásztói Shotokan Egyesületnek a kérelme is itt van. Itt 
másik három herédi gyermek sportol. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A Kokoro Dojo Egyesület kapjon 30.000 Ft támogatást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kokoro Dojo Egyesület 
30.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

25/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lőrinci 
Kokoro Dojo Egyesület (képviseli: Gyurika László elnök) támogatás iránti 
kérelmét és úgy határozott, hogy az Egyesület részére a herédi gyermekek 
felkészülésének segítése érdekében 30.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi 
költségvetés terhére. 

 

A felhasznált támogatásról számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell 
elszámolni. 

 

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

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: 15 nap 
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Orbán Gábor képviselő 
 

Lőrinczi Enikő kapjon 100.000 Ft-ot két részletben. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kapott támogatással ezeknek az egyesületeknek is el kell számolniuk, ez a határozatban is benne 
lesz. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a tavalyi összeget, azaz a 75.000 Ft támogatást szavazzunk meg neki, és ha még 
szüksége van további támogatásra azt írásban jelezze. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Pásztói Shotokan 
Egyesület 75.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

26/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lőrinczi 
Sándor kérelmét és úgy határozott, hogy Lőrinczi Enikő herédi sportoló 
versenyzésének segítésére, célzott támogatásként egyesülete a Shotokan Karate 
Klub (Pásztó) részére 75.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés 
terhére. 

 

A felhasznált támogatásról számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell 
elszámolni. 

 

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

 

Felelős: körjegyző  
Határidő: 15 nap 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Herédi Labdarúgó Klub kérelmében nem lát pontos támogatási összeget megjelölve. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Labdarúgó Klubnak 3 MFt támogatásra lenne szüksége. A 2012. évi költségvetésben 1,5 MFt-ot 
terveztünk be. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A környező településeken mennyi támogatást kapnak a Labdarúgó Klubok? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem tudja, csak azt, hogy a hatvani focicsapat az önkormányzattól 600 eFt támogatást kapott 2011-
ben. De mint már említette, Hatvanban több nagyobb vállalkozó is támogatja az ottani egyesületet. 
 

Kapuszta János képviselő 
 

Horton 300.000 Ft-ot ad az önkormányzat az ottani Klubnak, de tudomása szerint a nyáron meg fog 
szűnni ott a focicsapat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A támogatást nem egy összegben kérik, hanem havi bontásban. A 3 MFt-ból 1,5 MFt-ot terveztünk 
a költségvetésben, a fennmaradó összeget pedig írásban kérjék és annak megítéléséről külön szavaz 
majd a Testület. 
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Papp Ákos képviselő 
 

De addig a 2012. évi támogatást nem kaphatják meg, amíg el nem számolnak a 2011. évi kapott 
támogatással. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Az utánpótlás támogatása is kerüljön bele a határozatba, a támogatás ezt a célt is szolgálja. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó Klub 
1,5 MFt-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

27/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heréd 
Labdarúgó Klub Egyesület kérelmét és úgy határozott, hogy az Egyesület 2012. 
évi működéséhez a kért 3 millió forint helyett 2012. évi eredeti költségvetésében 
1.500.000 Ft támogatást biztosít, mely tartalmazza az utánpótlás támogatását is. 

 

A további támogatások írásbeli igénylés alapján a Testület egyedi döntésével 
történhetnek. 

 

A felhasznált támogatásról számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell 
elszámolni. 

 

A támogatás utalása a 2011. évi támogatásról számlával történő elszámolást 
követően és a már kifizetett 250.000 Ft előleg figyelembe vételével történhet. 

 

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

 

Felelős: polgármester,  körjegyző 
Határidő: értesítésre:15 nap 
     folyósításra: igény szerint 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Római Katolikus Egyháznak a tavalyi évnek megfelelően idén is 300.000 Ft támogatást 
beterveztünk a 2012. évi költségvetésbe. A Katolikus Egyház sem számolt még el a kapott 
támogatásról. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Római Katolikus Egyház 
300.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

28/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi 
Római Katolikus Plébánia (képviseli: Mándoki György plébános) támogatás iránti 
kérelmét és úgy határozott, hogy a herédi egyházközösség működéséhez 300.000 
Ft támogatást biztosít a 2012. évi eredeti költségvetése terhére. 

 

A 2011. évi felhasznált és a 2012. évi megítélt támogatásról számlával, vagy más 
pénzügyi bizonylattal kell elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről és a 
polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző, polgármester 
Határidő: értesítésre: 15 nap, 

     utalásra: igény szerint 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Peter Cerny Gyermekmentő Alapítvány megküldte a beszámolóját és a kimutatását a beteg 
újszülöttek szállításáról. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan most is kapjanak 15.000 Ft támogatást. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Peter Cerny 
Gyermekmentő Alapítvány 15.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

29/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (Budapest) 2011. évi 
támogatás felhasználásáról készített tájékoztatóját valamint további támogatás 
iránti kérelmét és úgy határozott, hogy részükre koraszülött-mentés 
költségeihez 15.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetési előirányzat 
terhére. 

 

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

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: 15 nap 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Holtidő zenekar részére nem terveztünk támogatást. A zenekar csakis a művelődési ház 
szakfeladatán tud támogatáshoz jutni hasonlóan a Hip - Hop Tánccsoporthoz és a Herédi 
Néptánccsoporthoz. A zenekar szeretné idén ismét megrendezni a rock fesztiváljukat, melyhez 
szeretne anyagi támogatást kérni az önkormányzattól. Polgármester úr azt javasolta, hogy erre a 
támogatásra majd a pénzmaradvány felosztásakor térjünk vissza. 
 

Következik a Herédi Népdalkör Egyesület és a Herédi Néptánccsoport kérelme. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat LEADER IV. tengelyben benyújtott pályázatai közt szerepel a II. Táncos, Dalos 
Zagyvaság rendezvény megszervezése, melynek keretében a Herédi Népdalkör Egyesület és a 
Herédi Tánccsoport lépne fel a meghívott vendégeikkel együtt. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Egyetlen egy aggálya van, hogy a Herédi Népdalkör Egyesület nem fog örülni, hogy közösen lesz a 
Néptánccsoporttal megrendezve a Kórustalálkozójuk. Ők ragaszkodnak, ahhoz a régi 
rendezvényükhöz. Sokat tett és tesz a Herédi Népdalkör Egyesület a faluért, messzire elviszik a falu 
jó hírét. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A viták elkerülése végett lehetne úgy, hogy délelőtt zajlana a Kórustalálkozó, délután pedig a 
Néptánccsoportok fellépései. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Herédi Népdalkör Egyesület működéséhez, útiköltségükhöz és rendezvényükhöz 300.000 Ft 
támogatást terveztünk a 2012. évi költségvetésben. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző évi támogatással el kell számolni. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Népdalkör 
Egyesület 300.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

30/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi 
Népdalkör Egyesület (képviselői: Mocsár Katalin és Polónyi Erzsébet) 
támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Herédi Népdalkör Egyesület 
részére 2012. évi működésükhöz 300.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi 
költségvetés terhére. 

 

A 2011. évi felhasznált és a 2012. évi megítélt támogatásról számlával, vagy 
más pénzügyi bizonylattal kell elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről és a 
polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző, polgármester 
Határidő: értesítésre 15 nap 
     utalásra: igény szerint 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A Herédi Néptánccsoport részére 100.000 Ft támogatást beterveztünk a Műv. Ház szakfeladatán. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy kapjon a Herédi Tánccsoport 150.000 Ft támogatást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Tánccsoport 
150.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

31/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi 
Néptánccsoport (képviseli: Podonyi Gábor) támogatás iránti kérelmét és úgy 
határozott, hogy a felnőtt és gyermek Néptánccsoport felkészüléséhez és 
fellépéseikhez 150.000 Ft támogatást biztosít a Művelődési Ház „közművelődési 
tevékenységek és támogatások” szakfeladatán a 2012. évi költségvetési 
előirányzat terhére. 

 

A felhasznált támogatásról számlával, vagy más pénzügyi bizonylattal kell 
elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről és a 
polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző,  
Határidő: értesítésre 15 nap 
    utalásra: igény szerint 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Evangélikus Egyház támogatásával kapcsolatban Vladár Sándor herédi lakos megkereste őt a 
falugyűlés után és kérte, hogy az Evangélikus Egyház részére legalább 100.000 Ft támogatást 
biztosítson az önkormányzat. Az Evangélikus Egyház nevében Bartos Zoltán lelkész írta meg 
kérelmét, ismerteti. Az előző évi támogatással el kell számolnia. 
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Kómár József polgármester 
 

A külső vakolat, melyet 2010-ben újítottak fel már omlik lefelé. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Ha ilyen kérés érkezett, akkor a biztosítsunk 100. 000 Ft az Evangélikus Egyház részére. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Egyetért Kerestély Gyula képviselő úrral. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Evangélikus Egyház 
100.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 

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

32/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházasdengelegi 
Evangélikus Egyházközség Herédi Fíliája (képviseli: Bartos Zoltán lelkész) 
részére a 2012. évi működésünkhöz 100.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi 
eredeti költségvetés terhére. 

 

A 2011. évi felhasznált és a 2012. évi megítélt támogatásról számlával, vagy más 
pénzügyi bizonylattal kell elszámolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről és a 
polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző, polgármester 
Határidő: értesítésre: 15 nap, 

    utalásra: igény szerint 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Kutyahűség Alapítvány még nem küldte meg a támogatási kérelmét. Majd a beszámolókor 
visszatérünk rá. Több támogatási kérelmem nincs. 
Az intézményi költségvetési egyeztetések megtörténtek, az erről készült emlékeztetőt hozzá kell 
majd csatolni az önkormányzat költségvetési anyagához. 
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésén javaslatot tett György Istvánné alpolgármester asszony a 
polgármester illetményének emelésére. A Bizottság e kérdésben tartózkodott, nem tett javaslatot a 
Képviselő-testület felé. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Igen, valóban javasolta a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságnak, hogy a polgármester úr illetményét a 
10,5 szorzóról emeljük meg 11 szorzóra. A pénzügyesek számítása alapján ez havonta összesen 
bruttó 38.221 Ft plusz kiadást jelentene. Tudja nagyon jól, hogy a polgármester úr sokat tesz a 
faluért, hiszen napi kapcsolatban vannak. Véleménye szerint megilleti a polgármester urat ez az 
illetményemelés. Felkéri a képviselőket a javaslat megvitatására. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Emberileg megérti a polgármester úr illetményének emelésére tett javaslatot. Tudja, hogy szüksége 
van rá a nyugdíjba vonuláshoz. De a mai gazdasági helyzetben nem tudja támogatni a kérést, ezért 
is mondta a bizottsági ülésen, hogy a Képviselő-testület döntsön ez ügyben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Orbán Gábor képviselő úr már a tavalyi évben is ugyanezt mondta. Közeleg a nyugdíjba 
vonulásának az időpontja, melyet igen is befolyásol, hogy ő mennyi fizetést kap most. Ha jövőre el 
tud menni nyugdíjba, jelentős megtakarítása fog keletkezni az önkormányzatnak. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 

A 13. havi fizetés elvonásakor azért emeltük meg a polgármester úr illetményét, hogy 
kompenzáljuk a kiesett részt. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tavaly is megvitattuk ezt a kérdést, akkor nemmel szavazott, most tartózkodik, döntsön a 
Képviselő-testület e kérdésben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Valóban az ország gazdasági helyzete nem stabil, de a herédi önkormányzat költségvetése mindig 
stabil volt soha nem volt vele probléma, most sincs. 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintéző 
 

Tájékoztatás szeretne adni a Képviselő-testületnek az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, mely 
szerint 19.554 eFt pályázati támogatást vár az önkormányzat az ÉMOP pályázat elszámolása után. 
A támogatás megérkezéséig beterveztünk 14 MFt hitelt és tavaly decemberben likvid, rövid lejáratú 
hitelhez folyamodtunk, melyből év végi állapot szerint felhasználtunk 1.580 eFt-ot. Ha a pályázati 
támogatás megérkezik, az önkormányzatnak keletkezik 3, 974 MFt maradványa. 
Az általános tartalékalapon jelenleg 1.518 eFt van. Elviekben nem kellene a költségvetést 
módosítani, elegendő az általános tartalékalapot csökkenteni. Ha a polgármester úr elmegy 
nyugdíjba, akkor az önkormányzatnak a mostani egy havi bruttó bére helyett, mely járulékkal és 
költségtérítéssel együtt 663 eFt, maximum 167.165 Ft kiadása lesz. 
 

Samu Alfonzné képviselő. Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az alpolgármester asszony javaslatát, de a döntést a 
Képviselő-testületre bízta. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Több olyan falu van, ahol rosszabbul állnak, mint a herédi önkormányzat és mégis kapnak emelést. 
A Polgármester úrnak most tudunk segíteni, mielőtt nyugdíjba menne. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Nincs szüksége győzködésre. Mindenki tudja, hogy áll a költségvetés. Neki is vannak a 
munkahelyén nyugdíjba vonuló kollégái és hallja tőlük, hogy mennyi lesz a nyugdíjuk. 
Felháborítónak tartja ő is, hogy 40 év ledolgozott munkaviszony után csak ennyi nyugdíj jár nekik. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Annak idején gazdaságossági szempont miatt szűntettük meg az Önkormányzat Szociális 
Bizottságát. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha lenne Szociális Bizottság már nem lenne más feladata, amit elbírálhatna csak az átmeneti 
segélyek. 
Jogi értelemben szabályos a polgármester úr illetményének emelése megvitatta a Pénzügyi 
Bizottság, dönt a Képviselő-testület nyilvános ülésen egyszerű többséggel. Ismerteti a képviselőkkel 
a jogszabályi előírást. A polgármester úr illetmény megemelésének megszavazásához egyszerű, a 
személyes érintettség miatt szavazásából kizárásához minősített többség kell, azaz jelen esetben a 
jelenlévő képviselők 4 igen szavazata mind az egyszerű, mind a minősített többség, mert minden 
képviselő jelen van. 
 

Kómár József polgármester 
 

Bejelenti személyes érintettségét, de részt kíván venni a szavazásban. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felkéri a képviselőket szavazzanak arról, hogy a polgármestert kizárják –e a szavazásból. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 0 igen és 4 nem szavazattal, valamint 3 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 

33/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kómár József 
polgármestert bejelentése alapján, személyes érintettsége miatt a polgármesteri 
illetmény megállapítása döntéshozatalból a helyi önkormányzatokról szóló mód. 
1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 14. § (2) bek.-re figyelemmel nem zárja ki, szavazását 
lehetővé teszi. 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Alpolgármester asszony javaslata alapján arról szavaz a Testület, hogy a polgármester úr 
illetményének 2012. március 1-jétől 10,5-ös szorzóról 11 szorzóra történő emelését 38.650 Ft 
illetményalappal számolva 425.150 Ft bruttó havi bért állapít meg és ehhez tartozóan illetmény 30 
%-os költségtérítést, mely 127. 545 Ft. Az illetményemeléshez a járulékokkal növelt összegként 
2012. évben ehhez bruttó 352.112 eFt-ot az általános tartalékalapból biztosítja a Képviselő-testület, 
melyről a költségvetés részeként szavaz. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a polgármester úr 
illetményének emelésére elhangzott javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen szavazattal, valamint 3 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

34/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester 
illetményének emelésére vonatkozó javaslat alapján Kómár József 
polgármester illetményét 2012. március 1.–től 425.150,-Ft (azaz: 
négyszázhuszonötezer-százötven) összegben állapítja meg a köztisztviselői 
illetményalap, a 38.650,-Ft és a 11 szorzószám alkalmazásával a Pttv., a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről.. szóló  mód. 1994. évi 
LXIV.tv. 3.§ (2) bekezdése alapján.  

 

A főállású polgármester költségtérítését kérelmére a Képviselő-testület a Pttv. 
18.§ (2) bek. alapján illetménye 30%-ában állapítja meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés 
számfejtésére a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A 30 %-os költségtérítés után ő adót és járulékot is fizet. A Kistérségi polgármesterek közül a most 
bekerült új polgármestereknek több a bére, mint neki 11 év után. Egy újabb javaslat alapján 
várhatóan a 3.000 fő alatti településeken a következő választás után már csak tiszteletdíjas lehet a 
polgármester. 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintéző 
 

Részletese ismerteti a támogatott szervezetek és a polgármesteri illetményemelés miatti 
módosulásokat. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az általános alapot a szervezetek támogatási összegével és a polgármester úr illetményének 
emelésével csökkenteni kell mindösszesen 1.166 Ft-ra csökken az általános tartalékalap. 
A 2012. évi költségvetés elfogadható ebben a formában? A költségvetési rendelet előtt az új 
államháztartási törvénynek megfelelően el kell fogadni az önkormányzat 3 éves gördülő 
költségvetése tervezetét és csak utána lehet a költségvetési rendeletet elfogadni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat 
költségvetésének gördülő tervezetének elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

35/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetése elfogadását megelőzően a középtávú tervezés részeként az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 29. § (3) bekezdése alapján saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat 
költségvetési rendeletét az elhangzott módosításokkal való elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

6/2012.(II.13.)önkormányzati rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az e törvény. 23-24.§-ában, 
valamint 25.§ (4) bekezdésében szabályozottakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. 
törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői 
egyeztetést és a társult önkormányzatokkal történő intézményi költségvetések elfogadását követően 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésről a következőket rendeli el: 
 

1. Címrend 
 

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 

külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza. 
(3) Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség kiadása önálló címet alkot. 
(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások 

a      2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.§ A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd –
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2012. évi működési és felhalmozási költségvetésének  

Bevételi főösszegét:   241.551 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét: 241.551 e Ft-ban állapítja meg. 

 

3.§ (1)A 2012. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az                  
1 melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.  

(2)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és 
felhalmozási bevételek részletezését a az alábbiak szerint határozza meg: 

 a) Működési költségvetés bevételei  adatok ezer Ft-ban 
aa) Intézményi működési bevételek 16.579 

Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési bevétele 11.245 
Önkormányzat működési bevétele 5.334 

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 88.506 
 Helyi adók 13.000 
 Átengedett központi adók 75.272 
 Egyéb sajátos bevételek 234 
ac) Költségvetési támogatások 85.321 

Normatív hozzájárulások 76.383 
Normatív kötött támogatások 8.938 

ad) Egyéb működési bevételek 33.217 
Működési költségvetési bevétel összesen: 223.623 

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 
 ba) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.489 

bb) Egyéb felhalmozási bevételek 300 
Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 2.789 
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c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú 
 műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:  226.412 

 

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 241.551 eFt  
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 aa) Önállóan működő és gazdálkodó   adatok ezer Ft-ban 
 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 43.283 

 Személyi jellegű kiadások 28.051 
 Munkaadókat terhelő járulékok 7.078 
 Dologi jellegű kiadások 8.154 

 ab) Önállóan működő és gazdálkodó 
 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai: 419 

 Beruházási kiadás 419 
 ac)Önállóan működő  
              Herédi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai: 56.245 
 Személyi jellegű kiadások 27.418 
 Munkaadókat terhelő járulékok 6.975 
 Dologi jellegű kiadások 21.852 

 ad)Önállóan működő  
      Herédi Általános Iskola működési kiadásai: 68.718 
 Személyi jellegű kiadások 41.867 
 Munkaadókat terhelő járulékok 10.700 
 Dologi jellegű kiadások 14.831 
 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.320 
 

 ae)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 60.523 
 Személyi jellegű kiadások 16.442 
 Munkaadókat terhelő járulékok 4.492 
 Dologi jellegű kiadások 25.972 
 Egyéb működési kiadások 10.871 
 Általános tartalék 1.166 
 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 1.580 
 

 af)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai: 12.363 
 Beruházási kiadások 2.681 
 Felújítási kiadások 1.985 
 Felhalmozási céltartalékok 7.697 
 

 (4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését  
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 a) Működési költségvetés kiadásai: 228.769 
 Személyi jellegű kiadások 113.778 
 Munkaadókat terhelő járulékok 29.245 
 Dologi jellegű kiadások 70.809 
 Ellátottak juttatása 1.320 
 Egyéb működési kiadások 10.871 
 Általános tartalék 1.166 
 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 1.580 

 b)Felhalmozási költségvetés kiadásai 12.782 
 Beruházások 3.100 
 Felújítások 1.985 
 Felhalmozási céltartalékok 7.697 
 

 c) Költségvetési kiadások összesen: 241.551 



~ 60 ~ 
 

(5)  A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 

 (6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. melléklet  
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

 

 (7) Költségvetési kiadás összesen:                            241.551 eFt 
          Költségvetési bevétel összesen:   226.412 eFt 
          Költségvetési hiányt a Képviselő-testület             15.139 eFt-ban állapítja meg. 
 

 (8)Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 
Előző évek előirányzat maradványának igénybe 
vétele működési célra: 1.139 eFt 

 

 (9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek 
Hitel 14.000 eFt 

 

 (10) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 241.551 eFt 
 

 (11)A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a             
3. melléklet tartalmazza.  

 

 (12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat  
felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.  

 

4§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 1.166 eFt 
összegben hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 7.697 eFt összegben 
határozza meg az alábbi pályázati önrészek és teljesítési garancia biztosítására 

a) ÉMOP 3.1.3-11  kisléptékű település fejl. 2.522.166 Ft 
b) EMVA IV. tengely 1019346 célt az. Juhász-kupa  3.431.445 Ft 
c) EMVA IV. tengely 1019476 célt az. kulturális rend. 449.037 Ft 
d) EMVA IV. tengely 1019353 célt az. multifunkc. eszk. 294.449 Ft 
e) Hulladék szállítási jól teljesítési garancia 1.000.000 Ft 

 

5§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát (álláshely) 48 főben + 5 fő 
közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 53 főben hagyja jóvá. 
 

ebből: a) Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 11 fő 
 - teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő 
 

  b) Herédi Napközi Otthonos Óvoda 14 fő 
 - teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 9 fő 
 - teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 5 fő 
 

b) Herédi Általános Iskola 18 fő 
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 17 fő 
- részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 fő 

 

 e)Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 5 fő 
 - teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő 
 

f)Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 5 fő  

 (2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Államháztartásról 
szóló 2011. CXCV tv. 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető 
bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos 
teljesítésére 2012. január 1-től-február 13.-ig. 
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(2)A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során 
beszedett bevételek és teljesített kiadások elszámolását elfogadja. 7. melléklet szerint. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 
2012. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére.  

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
7.§ (1)A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának költségvetését, valamint a felügyelete 

alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.  

(2)Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett intézmények költségvetését és annak 
év végi beszámolóját a társult önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az 
intézményfenntartó társulási megállapodásnak megfelelően.  

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok 
közös döntésükkel fogadják el.  

(4) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi 
költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően. 

(5) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel 
való elfogadására a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt. 

(6) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése 
alapján a testület dönt. 

(7) Az önkormányzatnál és intézményeinél jutalom a jóváhagyott személyi juttatások 
előirányzatán belül fizethető. 

(8)  Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  

(9) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

(10)Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV tv. 10§-a szabályainak megfelelően. 

(11) A 2012. évi költségvetésben szereplő 14.000 eFt tervezett felhalmozási célú hitel 
visszafizetésének forrása az ÉMOP 4.1.1/A-09-2010-0023 azonosító számú pályázatból 
igényelt 19.554 eFt támogatás, a tervezett hitelnek több évre való kihatása nincs. 

(12) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 
ellátások megállapításának szabályait a Szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelet, valamint A nem jövedelemalapú támogatások 8/2011. (III.29) 
önkormányzati rendelet tartalmazza, e támogatások 2012. évi eredeti kiadási előirányzata 
7.029 eFt. 

5. Záró rendelkezés 
 

8.§ Ez a rendelet 2012. február 14. napján lép hatályba. 

k.m.f. 
Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester   körjegyző 
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György Istvánné alpolgármester 
 

Szeretné az hivatal munkáját megköszönni. 
 
 

VI. Napirendi pont 
 

Az önkormányzati vagyonrendelet módosításának elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elfogadta az országgyűlés az új nemzeti vagyonról szóló törvényt. A Heves Megyei 
Kormányhivatal jelezte az önkormányzatok felé, hogy március 1-jéig felül kell vizsgálni az 
önkormányzatok vagyonrendeletét. A gazdálkodási ügyintézővel közösen átnézték a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendeletet. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnal a 
Herédi Önkormányzat nem rendelkezik. A menet közben bekövetkezett változásokat átvezettük, 
ezáltal eleget tettünk rendeletalkotási kötelezettségünknek. 
 

Samu Alfonzné képviselő. Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is és módosítás nélkül 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzati 
vagyonrendelet módosítását szavazásra teszi. 
 

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

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló  
4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló  
4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el: 
 
1.§  Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/1994.(I.31.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: R.) bevezetője helyébe a következő szabályozás lép: 
 
 „Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 5. § (2) bekezdése b) és c) pontjában, 5. § (4) 
bekezdésében valamint 18.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról a következőket rendeli el:” 
 
2.§ (1) A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ 2 § Heréd Község Önkormányzatának vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból 

áll.” 
(2) A R. 3 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 3 § 
(1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon része a törzsvagyon, mely körébe 

tartozó tulajdon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes. 
(2) Az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyait az 1. melléklet részletezi. 
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(3) Az önkormányzat törzsvagyona részeként nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonnak vagyonelemet nem minősít. 

(4) Az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek az üzleti vagyon részei. 
(5) Az önkormányzati üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgyak körét a 2. melléklet 

részletezi.” 
3 § A R. 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 
„1. melléklet Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 4/1994.(I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7 /2012. 
(II.13.) önkormányzati rendeletéhez 

Az önkormányzati törzsvagyon részletezése 
 

1. Heréd Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyoni körébe tartozó vagyontárgyak: 
1.1. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak: 
a.) közutak, és műtárgyaik, 
b.) közterek, 
c.) hidak, 
d.) járdák, 
e.) közparkok, 
f.) játszótér, 
g.) közcélú vízi létesítmény, csapadékvíz elvezető árokrendszer, 
h.) köztemető. 

 
2. Heréd Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe tartozó 

vagyontárgyak: 
 

a.) közművek, 
 

b.) művelődési és közoktatási intézmények ingatlanai: 
 

- Herédi Napközi Otthonos Óvoda (Heréd, Vörösmarty tér 3.), 
- Herédi Általános Iskola (Heréd, Iskola u.4.), 
- Művelődési Ház és Községi Könyvtár (Heréd, Vörösmarty tér 1.) 

 

c.) egészségügyi és szociális intézmények ingatlanai: 
 

- Körzeti Orvosi Rendelő (Heréd, Iskola u.2/B.) 
- Fogorvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó (Heréd, Iskola u.2.) 
- Gyógyszertár (Heréd, Arany János utca 27.) 

 

d.) középületek ingatlanai: 
 

- Községi Önkormányzati Hivatal (Heréd, Rákóczi út 39.)” 
 

4 § (1) A R. fejezeti sorszámozásai és címei hatályukat vesztik. 
      (2) A R. „polgármesteri hivatal” elnevezései helyébe „önkormányzati hivatal” lép. 
 
5. § (1)  Ez a rendelet 2012. február 15-én lép hatályba és 2012. február 16-án hatályát veszti 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
Kómár József    Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester          körjegyző 
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VII. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Képviselők vagyonnyilatkozatairól 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Minden képviselő időben benyújtotta vagyonnyilatkozatát, így mindenki megkaphatja tiszteletdíját 
és gyakorolhatja tovább képviselői jogait. 
 

 ÉMOP útpályázat önkormányzati önerejének módosítása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A módosítás oka, hogy nem illeszkedik a benyújtott pályázathoz az elfogadott költségvetés, ezért 
kell módosítani. A rehabilitációs mérnök feladata Áfa mentes, de a pályázat rögzítésénél csak Áfa-s 
áron lehet rögzíteni így mindösszesen 5.000 Ft-tal emelkedik az önkormányzat önrésze, valamint az 
általános tartalékalap ennyivel csökken. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP útpályázat 
határozatát az önkormányzati önerejének 5.000 Ft-os módosításával szavazásra teszi. 
 

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

36/2012.(II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/2011. (XII.15.) sz. 
határozata módosításával a kiviteli költségek változására tekintettel úgy határozott, 
hogy az ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program 
kiegészítésére”című pályázati kiírás keretében egyes belterületi útjai az Ifjúság utca, 
Sport utca és Táncsics új szakasza építése és a Művelődési Ház ingatlanon villamos 
és tetőfelújítás feladatokra a pályázatot az alábbi módosított költségekkel nyújtja be. 
 

Teljes megvalósítási 
költség bruttó 100 % 50.443.321.- Ft 

pályázható összeg 95% 47.921.155- Ft 
önrész 5% 2.522.166.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az 5 % , azaz mindösszesen  2.522.166.- Ft 
önerőt, mint saját forrást a 2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A 245/2011. (XII.15.) sz. határozat tervezői és pályázatírói megbízásokra vonatkozó 
rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

A Képviselő-testület a 245/2011. (XII.15.) határozata módosítására hozott 
1/2012.(I.12.) számú határozatát visszavonja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy tájékoztassa az eljárás menetéről. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosított határozatnak 
megfelelően járjon el. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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 Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen kiosztott szabályzatot kell, hogy elfogadja a Képviselő-testület. A közbeszerzési 
jogszabály annyiban módosult, hogy szakértőnek külső személyeket kell bevonnia a Képviselő-
testületnek. Kéri a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadását. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzat elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

37/2012. (II.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 
felelősségi köréről és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjéről e határozat 
mellékletét képező „Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat” című dokumentumot 
elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a közbeszerzési és 
beszerzési eljárások során az elfogadott szabályzatnak megfelelően járjanak el. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

 Vízelvezető rendszerre kiírt pályázatról 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A Heves Megyei Hírlapban olvasta, hogy valamelyik település vízrendezésre pályázott és nyert 
pénz a vízelvezető rendszer rendbetételéhez. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudomása szerint várhatóan júliusban fog megindulni egy program ezzel kapcsolatban. Ő is olvasta 
azt a cikket. Már az is sokat jelentene, ha pályázati pénzből a terveket el tudnánk készíttetni. 
 
 

 Hó takarítással kapcsolatos észrevétel 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A piacon a hó nem volt eltakarítva. 
 

Kómár József polgármester 
 

Sajnos, ha letapossák a havat, már nem tudjuk eltúratni. 
 
 

 Lakossági jelzés 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A lakosság köréből már többen is jelezték, hogy a régi fogászati rendelőn még mindig kint van az 
előző orvos papírja. Kéri vegyük le onnan. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Fogászattal kapcsolatban a karácsonyi ünnepek alatt volt egy is probléma, ugyanis a két ünnep 
között nem volt rendelés. Kérte a doktornőt, hogy legközelebb a Hivatal felé is és a lakosság részére 
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is jelezze, ha nem lesz rendelés, valamint a helyettesítést helyben kell neki megoldani. A rendelés 
többnyire előre kért időpont szerint történik, így gyorsabb az ellátás. 
 

 Időjárással kapcsolatban 
 

György Istvánné polgármester 
 

Reméli nem lesz víz Heréden az olvadás után. 
 

Kómár József polgármester 
 

Remélhetőleg nem lesz víz, de ez attól is függ mennyire gyorsan fog olvadni a hó és lesz-e 
utánpótlása. A KÖVIZIG 25 közmunkást alkalmaz a patakmeder takarítására továbbra is kiemelt 
bérezéssel, így az önkormányzat jó közmunkásai mind átmentek a KÖVIZIG-hez. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A fölső patakot kotorni kellene. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A kotrással kapcsolatban nincsen újabb fejlemény? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nincs fejlemény. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való 
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik. 
 
 
 

Kmf 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


