73-12/2012.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott
soros üléséről.
Határozat száma:
91/2012.(IV.26.)
92/2012.(IV.26.)
93/2012.(IV.26.)
94/2012.(IV.26.)
95/2012.(IV.26.)
96/2012.(IV.26.)
97/2012.(IV.26.)

Tárgy:
2011. IV. negyed évi előirányzat átcsoportosításokról
2011. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása
KVG Zrt. hulladékszállítási díjemelési kérelméről
Országos Mentőszolgálat támogatása
Herédi Tánccsoport címerhasználat kéréséről
Fák és cserjék telepítésére ALTIBEKA Kft. megbízása
Egy nyári növények telepítésre ALTIBEKA Kft. megbízása

Rendelet száma:
9/2012.(IV.27.)

Tárgy:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése
zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról

10/2012.(IV.27.)

Heréd, 2012. május 11.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-12/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási előadó;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Orbán
Gábor képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalásának módosítására.
A meghívó szerint a Képviselő-testület előbb tárgyalta volna zárt ülés keretében a
segélykérelmeket, melyet szeretne most megfordítani és így előbb a nyilvános ülés kövezik és utána
a zárt ülés.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az egyebek napirendi pontból a közbeszerzési terv módosítását is töröljük, mert még nem érkezett
meg a nyertes pályázati értesítő, nem tudjuk, hogy lesz-e más beruházással összeszámítási
kötelezettségünk közbeszerzés szempontjából. Elég lesz akkor módosítani a tervet, ha már tudjuk,
hogy közbeszereztetni kell e.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata. Mivel nincs, a módosított napirendet
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal az elhangzott
módosításokkal 6 igen szavazattal egyhangúan egyetértett.
Napirend előtt
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A jelentést mindenki megkapta.
György Istvánné alpolgármester
Úgy emlékezett, hogy Bálint Sándor határozatában a korábbiakban nem szerepelt a játszótér
zárhatóvá tétele.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület a zárhatóvá tételt megszavazta, csak a sövénytelepítést nem. Zárható lesz a
kerítés, ha megvalósul az iskola külső kerítésének felújítása. Ezt válaszolták az ombusmani
megkeresésre is.
György Istvánné alpolgármester
Továbbra sem ért vele egyet. A játszótér így jó, ahogy most van.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nincs, a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
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I. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2011. évi gazdálkodásáról és
az önkormányzat és intézménye 2011. évi pénzmaradvány elszámolásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József 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 a határozati javaslatot valamint
a rendelet tervezeteket módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ülés előtt került kiosztásra a 2011. év végi előirányzat átcsoportosításáról szóló előterjesztés.
Sorrendben követi a 2011. évi költségvetési rendeletmódosításnak elfogadása és ezután kerül sor a
2011. évi zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet elfogadására.
Az előirányzat átcsoportosításra és a rendeletmódosításra csupán csak azért van szükség, hogy az év
végi bevételi és kiadási főösszegek meglegyenek. Ezek tényszámok, ezeken már a Képviselőtestület nem tud változtatni.
Kómár József polgármester
Dr. Bánkúti Gábor telekvásárlásából még lesz pénze az önkormányzatnak az idén?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, fog még a telekvásárlásért az idén is fizetni, csak azt már beépítettük a 2012. évi
költségvetésbe. Biztosan megvalósul a telekvásárlás az idén, mert nyert a pályázata.
Kómár József polgármester
Igen, megnyerte a pályázatot. Az önkormányzat mindhárom LEADER-es pályázata is nyert, csak az
erről szóló értesítés még nem érkezett meg.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A gombaüzemes is nyert vagy nem? Az építkezés nem halad.
Kómár József polgármester
Nyert a pályázata, de a megvalósításhoz nagy összegű hitelre lenne szüksége, melyet egyik bank
sem biztosít részére.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi előirányzat
átcsoportosítását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
91/2012.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1. Heréd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi
előirányzatát 7 911 116 Ft-al módosítja,
2. Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének kiadási és
bevételi előirányzatát 495 660 Ft –al módosítja az alábbiak szerint.
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Az egyes szakfeladatokon elvégzett előirányzat növekedésének összege 7 911 116
Ft, mely a következőkből tevődik össze:
Óvodáztatási támogatás állami támogatása
Bérpótló támogatások állami támogatása
RGYV támogatás állami támogatása
OEP fogorvos támogatása

50 000 Ft
2 172 526 Ft
504 600 Ft
464 800 Ft

Fogorvosnak továbbszámlázott szolgáltatás
Közműfejlesztési támogatás lakosságnak
Közmunka program támogatása
Kereset-kiegészítés
Alma program támogatása
Iskolatej program támogatása
Egyes adónemek + bevétele, bevétel
elmaradás egyenlege
Önkormányzat + bevétele (kamatok,
tovább számlázott szolgáltatás, tárgyi
eszköz értékesítés)
Iskola + bevétele (tankönyv
értékesítés,magán-telefon,
Telekértékesítések bevétele
Tamás Lajos telekvásárlása
Dr. Bánkuti (2 mFt) előirányzat rendezés
Pénzmaradvány előirányzat rendezés
Normatíva lemondás (októberi létszámhoz)
Kistérségi normatíva csökkenés
OEP ei. csökkenés feladatátadás miatt
Óvoda (étkezési bevételek egyenlege)
Nagykökényesi Tagóvodai pályázat
eredménytelensége miatti céltartalék
felszabadít.
Összesen:

480 000 Ft
36 000 Ft
1 281 199 Ft
173 800 Ft
144 000 Ft
436 689 Ft
1 509 698 Ft

721 015 Ft
1 479 628 Ft
345 975 Ft
- 1 000 000 Ft
1 425 011 Ft
- 654 014 Ft
- 423 770 Ft
- 411 500 Ft
- 473 770 Ft

- 450 771 Ft
7 911 116 Ft

Az önkormányzat eredeti előirányzata:
235 055 000 Ft
I-III. negyedévi ei. módosítások:
48 782 260 Ft
IV. negyedévi módosítások:
7 911 116 Ft
Önkormányzat módosított előirányzata összesen:291 748 376 Ft
A Körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatai módosulása:
Dolgozók központi kereset kiegészítése
TIOP pályázat elszámolása
KSH elszámolás
Saját bevétel +továbbszámlázott szolgáltatás
Összesen:

17 272 Ft
139 700 Ft
303 988 Ft
34 700 Ft
495 660 Ft

A Körjegyzőség eredeti előirányzata:
37 971 000 Ft
I-III. negyedévi ei. módosítások:
1 966 812 Ft
IV. negyedévi módosítások:
495 660Ft
Körjegyzőség kiadási és bevételi előirányzata összesen:40 433 472Ft
Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi
költségvetés rendelettel együtt kerül sor.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosítása következik. A rendelet
módosításának elfogadásával a 2011. évi költségvetés lezárása megtörténik.
Kómár József polgármester
Másképp nézne ki az önkormányzat 2011. évi költségvetése, ha időben megérkezett volna az
ÉMOP új orvosi rendelő építés pályázati támogatása.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetési rendelet módosítását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
(Áht) 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, Heréd Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület 2011. december 31-i fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat és
intézményeinek, valamint Heréd–Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi működési
és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét:

293.728 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

293.728 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A R. 3.§ (1) bekezdésében szereplő a 2011. évi költségvetési év összevont pénzforgalmi
mérlege helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete, működési és felhalmozási mérlege helyébe jelen
rendelet 1/b. melléklete lép.
(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul.
„(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak
szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
a) Működési költségvetés bevételei
aa) Intézményi működési bevételek
23.057
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
93.882
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
100.471
ad) Átvett pénzeszköz
51.149
Működési költségvetési bevétel összesen:
268.559
b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
11.443
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek
280.002
finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélkül:
d) Önkormányzat pénzmaradványa
10.512
e) Körjegyzőség pénzmaradványa
519
f) Hitel előirányzat
2.695
g) Bevételek összesen
293.728
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(3) A R. 3.§ (11) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási bevételek címenkénti
részletezését
tartalmazó
3.
melléklet
helyébe
jelen
rendelet
3. melléklete lép.

3.§ (1) A R. 3.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiakra módosul.
„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 293.728e Ft
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ab) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás
ac) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség tartaléka:
Általános tartalék
ad) Önállóan működő Általános Iskola működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása

adatok ezer Ft-ban
29.807
7.383
2.805

439

0
42.011
10.581
17.364
1.749

ae) Önállóan működő Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
26.395
Munkaadókat terhelő járulékok
6.391
Dologi jellegű kiadások
17.087
af) Önállóan működő Napközi Otthonos Óvoda
szervek felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás

2.065

ag) Önkormányzat működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Működési célú támogatásértékű kiadások
Céltartalék

19.676
5.451
33.939
15.160
10.640
1.000

ah)Önkormányzat felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadások

43.785

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai
Személyi jellegű kiadások
117.889
Munkaadókat terhelő járulékok
29.806
Dologi jellegű kiadások
71.195
Ellátottak pénzbeni juttatása
16.909
Működési célú támogatásértékű kiadások
10.640
Általános tartalék (önkormányzat)
1.000
Működési költségvetési kiadások összesen:
247.439
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b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadás összesen:

46.289
46.289

c) Költségvetési kiadások összesen:

293.728”

(2) A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. § (6) bekezdésében szereplő 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
4.§ (1) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(7) Költségvetési kiadás összesen:
293.728 e Ft
Költségvetési bevétel összesen:
280.002 e Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület
13.726 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybe
vétele felhalmozási célra:
11.031 e Ft”
(3) A R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Hitel
2.695 e Ft”
(4) A R. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(10) Működési és felhalmozási bevételek összesen:

293.728 e Ft”

5.§ A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1)
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt
összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.000 e Ft összegben határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására:
a) Kaposvári Hulladékgazd. Zrt. (teljesítési biztosíték)
1.000 e Ft
(3) A Képviselő-testület a Körjegyzőség általános tartalékát 0 e Ft összegben
határozza meg.”
6.§ Ez a rendelet 2012. 04. 28-án lép hatályba és 2011. 04.29-én hatályát veszti.

k.m.f.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendelet 1.-4. mellékleteit - melyek Excel táblázatban készültek - a nyomtatott jegyzőkönyv
tartalmazza.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most pedig következik a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, melynek keretében elfogadja a
Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése zárszámadásáról és a
pénzmaradvány felosztásáról szóló rendeletet. A két rendeletnek vannak közös mellékletei, melyből
csak azokat csatoltuk a képviselőknek ehhez a rendelethez, melyeket a költségvetést módosító előző
rendelet nem tartalmaz.
Kómár József polgármester
A beszámoló részletesen tartalmaz mindent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzatnak azért van pénzmaradványa, mert a körjegyzőségi pénzmaradvány beépül az
önkormányzat költségvetésbe.
Mint már említette polgármester úr, más lett volna a helyzet, ha időben megérkezett volna az új
orvosi rendelő pályázati támogatása. Így viszont a 2012. évi költségvetésben ezt a hiányt 14 MFt-os
hitelkeret betervezésével tudtuk kiküszöbölni. Az új államháztartási jogszabály szerint addig nem
tervezhet az önkormányzat hitelt költségvetésében, amíg van szabad pénzmaradványa. Az együttes
üléseken már elhangzott többször is, hogy a pénzmaradványkor szokta az önkormányzat jutalmazni
a dolgozóit. A 19 MFt-os pályázati támogatás megékezése után a 2012. évi költségvetésben
beállított 14 MFt-os hitelkeretünket törölni kell. A hitel törlése után megmaradt pénz beépül a 2012.
évi általános tartalékalapba. Ebből a tartalékalapból kell azon feladatokat finanszírozni, melyek nem
szerepeltek a költségvetésünkben, mint pl.: a Sport Klub többlettámogatása, vagy az Egyház
többlettámogatása, valamint ebből az általános tartalékból kell visszafizetni a létszámarányos
előirányzat maradványt Nagykökényesnek és az iskola párhuzamos első osztályindításra is 1,5 MFtot. Az önkormányzat 268 eFt-os pénzmaradványa pedig beépül a 2012. évi költségvetés általános
tartalékalapjába.
Mindig is a biztonságos gazdálkodás jellemezte az önkormányzatot. Az intézményektől ugyanezt
követeltük meg. A következő ülésre átnézzük a 2012. évi költségvetést - most hogy már lezártuk a
2011-es költségvetési évet -, és ha van rá fedezet a Képviselő-testület a következő ülésen dönthet a
jutalom kérdéséről. Bátran lehet tervezni, hiszen biztos, hogy ebben az évben nem valósul meg a
benyújtott ÉMOP útépítési pályázatunk akkor sem, ha nyer. Viszont a pályázat önereje benne van a
2012. évi költségvetés céltartalékában. Jelenlegi állás szerint azt tudjuk, hogy 268 eFt szabad
pénzmaradványa van az önkormányzatnak, melyből nem lehet jutalmat adni.
Kómár József polgármester
Október környékén pedig bajba leszünk, hogy mire költsük a megmaradt sok pénzt. Ez történik
minden évben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor marad pénz a költségvetésben, ha a betervezett feladat nem valósul meg pl.: a lélekharang
beszerzése is már több éve szerepel a költségvetésben, de eddig még nem sikerült egyszer sem
megvalósítani, mert nem volt rá fedezet.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat 2011. évi
költségvetése zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet elfogadását,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése zárszámadásáról
és a pénzmaradvány felosztásáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. tv. (Aht) 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht
91.§. (2) bekezdésére az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány felosztásáról a következőt rendeli el.
1.§ Heréd Községi Önkormányzata és intézményei, valamint Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1/a és 1/b. melléklet alapján
az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
2011. évi tényleges bevétel
2011. évi tényleges kiadás

292.912 ezer Ft
286.908 ezer Ft

2.§ (1)A teljesített bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3)Heréd Községi Önkormányzat és intézményei összevont egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet
alapján 795.653 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá.
(4) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 5. melléklet szerint elfogadja.
(5) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 6. melléklet szerint
268 ezer Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá, melyből az önkormányzat pénzmaradványa 1.511 ezer Ft, a Körjegyzőségé 1.779 ezer Ft.
(6) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi gazdálkodás összevont
szabad pénzmaradványát 268 e Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont jóváhagyott 2011. évi 268 e Ft szabad
pénzmaradvány összegét tartalékba helyezi.
(8) Heréd Község Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak teljesítését 7. melléklet
tartalmazza.
(9) Heréd Község Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit
célok szerint évenkénti bontásban 8. melléket részletezi.
3.§ Ez a rendelet 2012.04.30-án lép hatályba.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendelet 1.-8. mellékleteit - melyek Excel táblázatban készültek - a nyomtatott jegyzőkönyv
tartalmazza.
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II. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett 2011. évi belső ellenőrzésről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdezi a képviselőktől van-e valakinek kérdése, észrevétele
az előterjesztéssel kapcsolatban. Őszintén megmondja, a hosszas beszámoló végén lévő
összefoglalót szokta elolvasni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jelentés mögött csak az adós ellenőrzés összefoglalója szerepel, mert azt írták nem számoltunk be
róla. Nem értette, hiszen minden ellenőrzésről az intézkedési tervet visszaküldjük a Vincent Auditor
Kft. -nek. Telefonon rákérdezett a belső ellenőrtől erre, aki azt mondta, hogy nem elég az
intézkedési terv, hanem utána van egy formanyomtatvány, melyet még ki kellett volna tölteni és
visszaküldeni a feladat teljesítéséről. Ezentúl azt a nyomtatványt is meg fogjuk küldeni. A Vincent
Auditor Kft. nagyon segítőkész, legyen bármilyen problémánk.
Kómár József polgármester
A belső ellenőr alkalmazása kötelező feladat.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi belső ellenőri
jelentés elfogadását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
92/2012.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatnál és
intézményeinél a Vincent Auditor Kft (Dabas) által végzett – e jegyzőkönyv
mellékletét képező - 2011. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést megtárgyalta és
elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről az
érintettek részére gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
III. Napirendi pont
KVG Zrt. díjemelési kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző ülésen a Képviselő-testület arról döntött, hogy a KVG Zrt. felmondása mellett
kezdeményezett közös megegyezéses szerződés megszüntetését elfogadja, azzal a módosítással,
hogy május 31-ig tartson a közszolgáltatásuk. Május 31-ig az önkormányzat egy egyszerűsített
beszerzési eljárás keretében keres új közszolgáltatási szállítót. A szerződés szerint az önkormányzat
kártérítési igénnyel nem él, amennyiben az új szállító magasabb áron tudja biztosítani a
közszolgáltatást, valamint a feleknek egymással szemben semmilyen követelésük nincs. Valamint
módosítottuk a szerződésben, hogy vita esetén a Hatvani Bíróság legyen a kikötött bíróság. Az erről
szóló határozatot megküldtük a KVG Zrt. részére, melyet át is vettek.
Április 16-án érkezett a KVG Zrt. –től egy tájékoztató levél, melyben közlik velünk, hogy törvényi
szinten feloldották a díjstopot, sőt az új rendelkezések alapján akár 650 Ft/ürítési díjat is meg lehet
állapítani. Erre való hivatkozással kérték, hogy soron kívül hozzon döntést a díjemelésről az
önkormányzat a 2011. évi végi díjkalkulációjuknak megfelelő összegben, mely díjemelést
legkorábban május 1-jétől tudná alkalmazni a KVG Zrt.. A kieső időre újból díjkompenzációs
igénnyel szeretnének élni az önkormányzattal szemben.
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Samu Alfonzné képviselő
Elfelejtették, hogy miben állapodtak meg az önkormányzattal?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem értettük, hogy akkor most mit is szeretnének. Április 18-án írtunk a KVG Zrt. –nek egy
tájékoztatást kérő levelet, melyben megkérdeztük tőlük, hogy az április 16-án érkezett levél megint
egy általános levél, melyet nem néztek, hogy ki kap meg és mi is megkaptuk annak ellenére, hogy
velünk éppen megszűnésben van a közszolgáltatási szerződésük. A levélben kértük, hogy április 23ig válaszoljanak arra is, hogy kérik-e a díjjavaslatnak megfelelő emelést illetve a megszüntető
megállapodást alá akarják-e írni velünk. A közös megegyezéses megszüntetésbe ezek után beleírta,
hogy a KVG Zrt. –nek az önkormányzattal szemben semmilyen díjkompenzációs igénye sem lehet.
Polgármester úr telefonon beszélt Dr. Petes Eleknével, aki a KVG Zrt. alkalmazottja ő nem ismerte
az önkormányzat és a KVG Zrt. között létrejött megállapodás tervezetet, amit Takács Tamással a
KVG Zrt. elnökével egyeztetünk. Ezért elfaxoltuk neki is a levelet. Vártuk, hogy majd reagálnak
erre a levélre, de a mai napig választ nem kaptunk.
Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. és az AVE Gyöngyös Kft. levélben megkereste az
önkormányzatot, hogy biztosítsunk a részükre egy időpontot, amikor is eljönnének és bemutatnák a
cégüket. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy szeretné a Képviselő-testület őket is meghívni az
egyszerűsített beszerzési eljárásra?
Kómár József polgármester
Ez a levél nem kötelezi az önkormányzatot semmire. Nem kívánja meghívni őket, a korábbi
határozat szerint bonyolítják az ajánlatkérést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mivel nem érkezett meg a mai napig sem a KVG Zrt.
díjemelési kérelme, hozzon a Képviselő-testület egy olyan döntést, mely szerint az április 16-án kért
díjemelési kérelmére, - tekintettel arra, hogy a KVG Zrt. -hez április 18-án megírt tájékoztatást kérő
levelünkre semmilyen választ nem adott - érdemi döntést nem tud hozni a Képviselő-testület.
Kómár József polgármester
Jövő héten az árajánlati felhívást is megküldjük a cégeknek.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KVG Zrt. díjemelési
kérelme ügyében a körjegyző asszony által elhangzott határozati javaslatot, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
93/2012.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. –től 2012. április 16-án érkezett díjemelési kérelmet. A
Képviselő-testület a KVG Zrt. díjemelési kérelme ügyében érdemi döntést nem
tud hozni, mert az önkormányzat e tárgyban 2012.április 18-án küldött
tájékoztatást kérő levelére a KVG Zrt. választ nem adott.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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IV. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Ravatalozóval kapcsolatban
Samu Alfonzné képviselő
A ravatalozó előterében meg van repedve a plafon. Attól fél, hogy az egyszer valakinek a fejére fog
esni.
Kómár József polgármester
Annak az a baja, hogy hideg volt, amikor azt a munkát végezték.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha első osztályú munkáért fizettünk, akkor első osztályú munkát várunk érte és erre a műszaki
ellenőrnek is figyelnie kell.
Kómár József polgármester
A határidő szűkössége miatt kellett, akkor azt a munkát elvégezni abban a hideg időben. Pedig
befóliázták a ravatalozót és fűtöttek is rá.
 Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérelmükben a hatvani mentőállomás részére mentőautójukba szeretnének motoros szívó
berendezést vásárolni, melyhez a környékbeli intézmények és vállalkozások segítségét kérik.
Papp Ákos képviselő
Kapjanak 15.000 Ft támogatást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Országos Mentőszolgálat támogatását is az általános tartalékalap terhére tudja biztosítani a
Képviselő-testület.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Országos
Mentőszolgálat 15.000 Ft-os támogatását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
94/2012.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány (Budapest) kérelmére úgy határozott, hogy a Hatvan Mentőállomás
mentőautóinak motoros szívó mentéstechnikai eszközzel felszereléséhez 15.000 Ft
támogatást biztosít az általános tartalékalap terhére.
A támogatás felhasználásáról számlával kell elszámolni.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a határozat
megküldéséről és a támogatás utalásáról gondoskodjanak.
Felelős: értesítésre: körjegyző
utalásra: polgármester
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: 30 nap
 Térfigyelő kamarákkal kapcsolatban
Samu Alfonzné képviselő
Térfigyelő kamarákat nem veszünk?
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Kerestély Gyula képviselő
A „nyugalom szigetére” betörtek.
Kómár József polgármester
Eddig az volt.
Kerestély Gyula képviselő
A körzeti megbízottunk nem tartózkodhatna több időt a faluban? Jó volna, ha lenne kamera, mert
véleménye szerint bármelyik polgárőr figyelhetné a kamerák felvételeit.
Kómár József polgármester
Nem lehet a polgárőröknek figyelni csak úgy a felvételeket. Nem így működik.
Kerestély Gyula képviselő
Mindegy, hogy működik, de tenni kellene valamit a sorozatos betörések ellen. Tiszteli azt a
polgárőrt, aki szolgálatot teljesít, de nem csak este kilenc, tíz óráig kellene járőrözni, hanem a
hajnali órákban is.
Kómár József polgármester
Hat darab kamera felszerelése 8 millió Ft-ba kerülne, ehhez létrehoznak egy zárt láncú központot,
melyet meg se tudnánk nézni. A probléma azzal van, hogy a három bevezető út mellett még másik
hat helyen tudnak bejönni a faluba és kényelmesen ki tudják kerülni a kamerákat. Kerestély Gyula
képviselő úr felől is be tud jönni bárki a faluba.
Kerestély Gyula képviselő
Neki vannak kamerái. Pontosan meg tudja mondani, ki, mikor jött a faluba. A központot és a három
bekötő utat elég lenne bekamerázni. Nem mindenki tudja, hogy kamerák vannak a faluban. A
legfőbb probléma, hogy a faluban vannak olyanok, akik segítik a betörők munkáját.
György Istvánné alpolgármester
A legtöbb betörés nem forgalmas helyen történt.
Kómár József polgármester
Már rendelkezik a rendőrség információkkal. De az a baj, hogy az ellopott árut nem haza viszik,
hanem valahova máshova. Nem olyan egyszerű ez a dolog, mint amilyennek tűnik.
Kerestély Gyula képviselő
Mindegy, hogy működik, de tenni kellene valamit a sorozatos betörések ellen.
 Herédi Tánccsoport címerhasználati kérelme
Kómár József polgármester
A Herédi Tánccsoport írásban kérte, hogy szeretnék Heréd község nevét és címerét használni
fellépéseiknél ajándéktárgyakon.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Képviselő-testülettel az önkormányzat
címerhasználati rendeletét.
Kómár József polgármester
Ez már túlzott bürokrácia.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem bürokrácia, csak ilyen kérelmekre szükség van, hogy rossz célra ne kerülhessen felhasználásra
község neve és címere. A Herédi Tánccsoport kérelmében az írja, hogy 20 db ajándéktárgy
készítéséhez lenne szüksége Heréd község névére és címerére.
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Kómár József polgármester
Akkor viszont baj van, mert a JOBBIK helyi szervezete folyamatosan használja a címer és nem kért
rá engedélyt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A herédi címert nem mindenki használhatja. A polgármester és a jegyző használhatja engedély
nélkül a nem hatósági iratokon.
Kómár József polgármester
A templomban is ki van helyezve a címeres zászló, amit ajándékba adtunk az egyháznak.
Samu Alfonzné képviselő
Egy alkalommal minden lakos kapott matricát is.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Tánccsoport
címerhasználati kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
95/2012.(IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi
Tánccsoport (képviseli: Podonyi Gábor) címerhasználat iránti kérelmét és a címerről,
zászlóról és használatának rendjéről szóló 12/1998.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
3. § (3) bekezdése alapján úgy határozott, hogy a Tánccsoport fellépéseihez,
ajándékozási célra, kerámia anyagból, térítésmenetesen 20 db Heréd név és címer
használatot engedélyez.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Szociális étkezetés normatívájának ellenőrzéséről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Április 12-én megtörtént a megyei gyámhivatali, hatósági ellenőrzés a kapott szociális étkezetés
normatíva felhasználásáról, mely mindent rendben talált. Egy hibát találtak, hogy a Hivatal nem
akadálymentes.
 CÉDE ravatalozó pályázatának ellenőrzése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A napokban a CÉDE ravatalozó pályázat utóellenőrzése is megtörtént és ott is mindent rendben
találtak.
 Fák és cserjék valamint virágok ültetésére vállalkozó megbízása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Két ajánlat érkezett a Maróti Díszfaiskola Kft. -től és az Altibeka Kft. –től. Az Altibeka Kft. külön
árajánlatot adott a virág ültetése valamint az Emlékparkban kipusztult fák pótlására. Ismerteti az
Altibeka Kft. árajánlatát. Csökkentett számú megrendelést javasolnak a 15 db kipusztult fa
pótlására úgy, hogy a fakiszedést az önkormányzat magára vállalta bruttó 558.165 Ft kerül.
Ugyanazon munkákra, mely munkákat összességében az Altibeka Kft. 969.010 Ft –ból kíván
megoldani a Maróti Díszfaiskola Kft. 1.057.980 Ft-ból tudja megoldani, így csökkentett tartalom
esetén az ő árajánlata magasabb lesz, mint az Altibeka Kft. ajánlata.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fák és cserjék
telepítésére csökkentett tartalommal ALTIBEKA Kft. megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
96/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kedvezőbb árajánlata alapján,
az ajánlata szerinti díjakon, de csökkentett tartalommal megbízza az ALTIBEKA
Kft-t (Hatvan)-t az Emlékparkban 15 db fa és 9 db cserje telepítésére bruttó
558.165,-Ft díjazásért, mely az anyag és munkadíjat is tartalmazza.
A Képviselő-testület a fenti fa és cserjetelepítési munkákhoz a fedezetet 2012. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 30 nap
fa és cserje telepítésre: értelem szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az egy nyári növények telepítését az Altibeka Kft. eredeti árajánlata alapján 175.425 Ft-ért vállalta
volna, de itt is kerültek tételek lehúzásra, így itt is csökkentett tartalommal javasolják megbízásra
bruttó 132.364 Ft-ért az Altibeka Kft. –t, a Maróti Díszfaiskola Kft. itt is magasabb árajánlatot tett.
Kómár József polgármester
Az egy nyári virágok ültetésre csökkentett tartalommal ALTIBEKA Kft. megbízását szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
97/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kedvezőbb ajánlata alapján, az
ajánlata szerinti díjakon, de csökkentett tartalommal megbízza az ALTIBEKA Kft
(Hatvan)-t a Művelődési Ház elé, a bevezető utak tábláihoz, hidakra elhelyezett
ládákba, valamint a Hivatal előtti virágtartókba összesen 706 db egynyári növény
telepítésével, mindösszesen 104.000,-Ft +27 % ÁFA összegért.
A Képviselő-testület a fenti növénytelepítési munkákhoz a fedezetet 2012. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre: 30 nap
növénytelepítésre: értelem szerint
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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