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Jegyzőkönyv

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Határozat száma:
208/2012.(XI.14.)
209/2012.(XI.14.)
210/2012.(XI.14.)

Tárgy:
LEADER EMVA III. tengely pályázaton való indulás
LEADER EMVA III. tengely pályázat projektmenedzseri és pénzügyi
tanácsadói feladatokkal a Menő & Nyerő Kft. megbízása
Kolozsvári utcai fapótláshoz ültetési munkával László Tibor vállalkozó
megbízása

Heréd, 2012. november 29.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-19/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van. Papp Ákos képviselő úr
pedig jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nagykökényesi pályázatíró jelezte a Nagykökényesi Önkormányzatnak, hogy a LEADER III.
tengely keretében induló pályázat már nem ÚMVP pályázat, hanem EMVA. Ezért szeretné a
meghívóban szereplő napirendi pont szövegét javítani „ÚMVP III. tengely” helyett „EMVA III.
tengely”-re.
Papp Ákos képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására.
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata? Mivel nincs, az elhangzott javaslatot,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a napirendi pontok megtárgyalására tett
javaslattal egyhangúan egyetértett.
I. Napirendi pont
Heréd Község EMVA III. tengely pályázat
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést kiküldtük a képviselőknek. A második határozati javaslatban kipontoztuk a
projektmenedzseri feladatok ellátásával való megbízást, mert az előterjesztés kiküldéséig nem
érkeztek meg az árajánlatok. A kért három projektmenedzseri árajánlat a hétfői napon megérkezett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző ülésen tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázatírók jelezték, hogy addig nem tudnak
árajánlatot adni, amíg a pályázat számszaki adatokkal nem rendelkezik. Az eredeti kiírás szerint a
pályázat benyújtási határideje november 15. volt, de kitolták november 30-ra, de ezt amikor az
előterjesztést készítettük még nem tudtuk. Most a pályázat pénzügyi adatait egyszerűbben
tartalmazza az előterjesztés, mint az eddig megszokottak. A pályázathoz elkészültek a tervek,
melynek költségei már tényleges költségként be is kerültek a pályázatba. Kérték a pályázatírót,
hogy az összes olyan költséget, mely előreláthatólag felmerülhet a pályázattal kapcsolatban, tegyék
bele a pályázatba. A parkoló engedélyezési költségét viszont nem tartalmazza a pályázat.
Ez a pályázat is utófinanszírozott és önerejét a 6.675.486,- Ft a 2013. évi költségvetésben kell
szerepeltetni. Új szabály, hogy 2014. december 31-ig meg kell valósítani a megpályázott munkát, és
a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési
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kérelmet. Ezzel csak a probléma, hogyha olyan feladatra pályázunk, mely idényjellegű, hogyan
tudjuk megvalósítani?
Kómár József polgármester
A LEADER pályázati forma meg fog szűnni, ezért ez a rövid határidő. A parkoló és a kerítés tervei
már elkészültek.
A lehívható pályázati összegbe a pályázatíró számításai szerint még a három zászlótartó elkészítése
és utcai bútorelemek vásárlása is belefér, ezért azokat is tartalmazza a pályázati anyag.
Papp Ákos képviselő úr távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre csökkent.
Samu Alfonzné képviselő
A zászlók minden nap kint lesznek?
Kómár József polgármester
Ha időálló zászlókat vásárolunk, akkor kint lesznek. Ellenkező esetben csak ünnepnapokon lesznek
kihelyezve.
Papp Ákos képviselő úr visszatért az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kéri a Polgármester urat ismertesse a képviselőknek, hogy a pályázat 22.183.650,- Ft építési
költsége milyen arányban oszlik meg a kerítésépítés és parkoló építés között.
Kómár József polgármester
A kerítés felújítás költsége 17.884.651 Ft, a parkoló építési költsége pedig 4.462.530 Ft.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az összesen 22.347.181,- Ft, mely meghaladja a pályázatban szereplő építési költséget
163.531,- Ft-tal. Valószínű, hogy a parkoló járulékos költségei nem fognak beleférni.
A pályázatíró ajánlata szerint 1.109.000 Ft a projektmenedzseri tevékenység díja, de emellett még
pénzügyi tanácsadásra is szükség van még 444.000 Ft értékben, így a határozati javaslatot is ennek
megfelelően módosítani kell. A kerítés építése közbeszerzés köteles, így azt várhatóan
egyszerűsített eljárás keretében fogjuk lebonyolítani.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA III. tengely
pályázaton való indulását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
208/2012.(XI.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vidékfejlesztési miniszter
102/2012. (X. 1.) VM rendelete az EMVA-ból a falumegújításra és-fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások rendelete alapján pályázatot nyújt be „Heréd közpark kerítés felújítás és
parkoló kialakítás”címmel.
A pályázat teljes összege nettó: 24.724.020,-Ft, melyből az igényelt pályázati
támogatás 24.724.020 Ft, a vállalt önerő 6.675.486,-Ft. A kerítés beruházás és a
térelemek elhelyezés helyszíne a Heréd 325/6 hrsz.-ú közpark, a parkoló építés
helyszíne a herédi 325/3 helyrajzi számú közút és parkoló belterülete.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a 2013-as költségvetési évben a pályázathoz
szükséges önerőt a 6.675.486,- Ft –ot költségvetésében biztosítja.
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázatot a határozat szerint
nyújtsa be.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint a pályázati önerőt
a 2013. évi költségvetésben tervezze.
Felelős: pályázat benyújtására: polgármester
tervezésre:körjegyző
Határidő: pályázat benyújtására 2012.11.15.
tervezésre: 2013. február 15.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA III. tengely
pályázat projektmenedzseri és pénzügyi tanácsadási feladatokkal a Menő & Nyerő Kft. megbízását,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
209/2012.(XI.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER III. tengely
falumegújítási program pénzügyi tanácsadási feladataival 444.000 Ft + 119.880 Ft
ÁFA, összesen 563.880 Ft díjazásért valamint a pályázati projektmenedzsment
feladatok ellátására 1.109.000 Ft + 299.430 Ft ÁFA, összesen 1.408.430 Ft, a
pályázat keretében nettó módon elszámolható megbízási díjért kedvezőbb ajánlat
alapján a Menő & nyerő Kft. (Hatvan) –t bízza meg.
Felhatalmazza a Testület a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az érintetteket a határozatról
tájékoztassa.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
II.

Napirendi pont

Egyebek, kérdések
 Kolozsvári utca fapótlásról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Előző ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy a Kolozsvári utcai fapótláshoz a polgármester úr
kérje meg a szakszerű ültetési árajánlatot és a kedvezőbb ajánlatot tevőtől rendelje meg a munka
elvégzését. Két árajánlat érkezett, mely szerint az ALTIBEKA Kft. 362.800 Ft + Áfa, a másik
ajánlattevő Lőrinciből László Tibor vállalkozó - aki Áfa mentes, így az ő ajánlata a kedvezőbb összesen 288.000 Ft-ot kér az ültetésért. A fapótlás nagyobb részét a tervezett előirányzat terhére,
a felmerülő többletköltséget pedig az általános tartalékalap terhére tudja biztosítani a Képviselőtestület.
Kómár József polgármester
A fákat Tóalmásról a Maróti Díszfaiskolától saját magunk fogjuk megvásárolni, de mielőtt
megvásároljuk - még egyszer elmennek Tóalmásra György Istvánné alpolgármester asszonnyal megnézni a most érkezett fákat. Úgy tervezi, hogy a fák helyeit már előre kiásatja a vállalkozóval
és, amikor hozzák a fákat egyből a gödörbe rakják.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kolozsvári utcai
fapótláshoz ültetésre László Tibor vállalkozó megbízását, szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
210/2012.(XI.14.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kedvezőbb ajánlata
alapján, az ajánlata szerinti tartalommal megbízza László Tibor egyéni
vállalkozót (Lőrinci) 90 db fa szakszerű beültetésével a Heréd Kolozsvári utcai
fapótláshoz 288.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) vállalkozói díjért.
A Képviselő-testület a fenti növénytelepítési munkákhoz a fedezetet 2012. évi
költségvetése általános tartalékából biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Samu Alfonzné képviselő
A Hatvani úti fakivágás engedélyét megkérte már a Hivatal?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen benyújtottuk a kérelmünket a Heves Megyei Kormányhivatalhoz és a hozzájárulást is
megkértük a Közútkezelőtől.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja, Heréd-Nagykökényes együttes
ülése következik. Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
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Kómár József
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