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73-13/2012. 
Jegyzőkönyv 

 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. május 21.-én 15 órakor megtartott soros 

üléséről. 
 

Határozat száma: Tárgy: 

104/2012.(V.21.) Átfogó értékelés a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról 

105/2012.(V.21.) Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztató elfogadása 
106/2012.(V.21.) Hulladékszállításra szállító kiválasztása 

107/2012.(V.21.) „Juhász kupa – Sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz 
generálkivitelezők felkérése 

108/2012.(V.21.) „Juhász kupa – Sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz műszaki 
ellenőrzésre felkérés 

109/2012.(V.21.) „Juhász kupa – Sportpálya korszerűsítése” című pályázat 
projektmenedzseri díj módosítása 

110/2012.(V.21.) „II. Táncos-dalos Zagyvaság” című pályázat időpontjának megnevezése 

111/2012.(V.21.) „II. Táncos-dalos Zagyvaság” című pályázat projektmenedzseri díj 
módosítása 

112/2012.(V.21.) Emlékparkban árok felújítására SZÉ-GÉ Trans Kft. megbízása 
113/2012.(V.21.) Hatvani úti fakivágások elhatározása 

114/2012.(V.21.) Hatvan Város Önkormányzat TÁMOP-6-1.2/11/3 kódszámú egészségre 
nevelés pályázathoz csatlakozás 

115/2012.(V.21.) Szivárvány Családsegítő Szolgálat nyári foglalkozásához anyagköltség 
biztosítása 

116/2012.(V.21.) „Multifunkciós irodai eszközök beszerzése” című pályázathoz 
vállalkozások felkérése 

117/2012.(V.21.) Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
118/2012.(V.21.) Emlékparkban ’56-os emlékmű állítás elhatározása 

 

Rendelet száma: Tárgy: 

11/2012.(V.22.) 
A települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi 
közszolgáltatási díjáról szóló 1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

12/2012.(V.22.) A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosítása 

13/2012.(V.22.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 

14/2012.(V.22.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Heréd, 2012. június 5. 
 
 
 
Kómár József                Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester                   körjegyző 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető   
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73-13/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. május 21.-i soros üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 

Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Terényi Lászlóné igazgatási ügyintéző; 
Nagy Péter családgondozó. 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent meghívott vendéget Nagy Péter családgondozót, képviselőket és 
hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 
képviselőből 7 képviselő jelen van. 
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására. 
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata. Mivel nincs a napirendi pontok 
tárgyalására tett javaslatát szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal 
egyhangúan egyetértett. 
 
 

I. Napirendi pont 
 

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen Nagy Péter családgondozót és Terényi Lászlóné igazgatási ügyintézőt.               
Kérdezi a körjegyző asszonyt és Nagy Péter családgondozót kívánják kiegészíteni az előterjesztést. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Nem kívánja azt kiegészíteni. 
 

Nagy Péter családgondozó 
 

Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 
 

Kómár József polgármester 
 

Valóban részletes, mindenre kiterjedő előterjesztés készült. Az előterjesztés a népességalakulást is 
tartalmazza. Meggyőződése, hogy Heréd lakossága 2.000 fő alá csökkent az elmúlt időszakban, 
hiszen nagyon sokan meghaltak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A járások kialakításánál a 2.000 fő alatti településeken kötelező lesz a közös önkormányzati 
hivatalok kialakítása. Most nem kötelező és mi mégis körjegyzősségben látjuk el a feladatainkat. 
Nem minden évben nézik majd ehhez a lakosság létszámát, hanem csak a választások évében.              
A 2010. évi választáskor Heréd lakossága még 2.000 fő felett volt. 
A járásokkal kapcsolatban a jegyzők részére lesz megbeszélés, melynek keretében nyilatkozniuk 
kell arról, hogy ki kivel szeretne közös hivatalt alkotni. Nagykökényes polgármesterének is az a 
véleménye, hogy továbbra is ilyen formában lássuk el a feladatokat. 
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Kómár József polgármester 
 

Több olyan település is van a kistérségben, mely településnek a lakosság létszáma nem éri el a 
2.000 főt. Tudomása szerint csak az állandó lakcímmel rendelkezőket lehet figyelembe venni a 
lakosság népességénél. Több olyan herédi lakosról is tud, akiknek még nincs Heréden állandó 
lakcímük csak tartózkodási hellyel rendelkeznek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A népesség-nyilvántartási szabályokat be kell tartani. A jogszabály szerint mindenkinek oda kell 
bejelentkeznie, ahol ténylegesen, életvitelszerűen lakik. A probléma abból adódik, hogy sok helyen 
csak albérletben laknak és így oda nem engedik a tulajdonosok állandó lakcímre bejelentkezni, ezért 
ott csak tartózkodási helyet tudnak létesíteni. 
2011-ben két komoly ügy is volt, akihez igazság szerint semmi köze nem volt Herédnek, mert 
lakcímileg nem ide taroztak. A gyámügyben ha intézkedni kell nem vehető figyelembe az állandó 
lakcím az ilyen esetekben az a lényeg, hogy jelenleg hol tartózkodnak a gyermekek. 
Az előterjesztésben szereplő ellátások közül 2013.-tól csak az önkormányzati rendeletben 
szabályozott ellátások maradnak az önkormányzatnál, azaz csak a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. A Gyermekjóléti Szolgálat talán továbbra is így megmarad, de erről többet tudna 
mondani Nagy Péter családgondozó.  
 

Nagy Péter családgondozó 
 

Nem tud róla, hogy megszűnne a Gyermekjóléti Szolgálat. Más információval ő sem rendelkezik. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Gyámügyekben hatvani ügyintéző fog herédi gyermekek ügyében intézkedni ha ez a feladat bekerül 
a járási hivatalba. Az nem túl jó, hogy helyismeretük nem lesz, de az is igaz, hogy Heréden ritkán 
fordulnak elő gyámügyek és az arra szakosodott ügyintéző szakmailag jobban felkészült az ilyen 
ügyek kezelésére. 
Véleménye szerint sok olyan ellátási forma szerepel az előterjesztésben, mely a környező 
településeken nincsen. Minden évben van nyári gyermekétkeztetés, melyhez mindig kérjük a 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítők segítségét, hiszen a nyári gyermekétkeztetéshez a 
gyermekeknek programot is kell biztosítani. A Családsegítő Szolgálat már meg is küldte kérelmét, 
melyben a nyári gyermekfoglalkozáshoz szeretnének támogatást kérni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdéseik, észrevételeik megtételére. 
Úgy gondolja, hogy jól döntött az önkormányzat, amikor csatlakozott ahhoz a kistérségi 
társuláshoz, melynek keretében a gyermekjóléti feladatokat kistérségi szinten kívánta elláttatni. 
Heréden nem volt olyan szakmai tapasztalattal rendelkező ember, aki ezt a feladatot el tudta volna 
látni. 
Heréden szerencsére nincsenek komoly problémák. Kistérségi üléseken szóba szoktak kerülni a 
gyermekek ügyei is és tudja, hogy komoly problémák vannak több településen is. Bár igaz, hogy 
volt már arra is példa, hogy Herédről vittek el gyerekeket. De még ennél is nagyobb problémának 
tartja, hogy a legtöbb ilyen esetben a szülő nem tartja a kapcsolatot elvitt gyermekével. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Arról a két gyermekről szeretne érdeklődni, akiket utoljára kiemeltek a családból. Ha jól olvasta a 
beszámolóban, akkor nevelőszülőkhöz kerültek? Jó helyre kerültek? Jól viselkednek? A szülők 
látogatják-e a gyermekeket? 
 

Nagy Péter családgondozó 
 

Információi szerint a szülők látogatják a gyerekeket. Az egri Gyermekjóléti Szolgálattal elég 
gyakran szokott beszélni és mindig megkérdezi, hogy vannak a gyerekek. Utolsó információja 
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szerint jól vannak és megszűntek a nevelési problémáik, amióta nevelőszülőnél vannak. Véleménye 
szerint jó döntés volt, hogy a gyermekeket kiemelték a családból. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A családból való kiemelésről a döntést Lőrinci Város Gyámhivatala hozta meg. 
Mindenhol vannak gondok, bajok. A gyámügyesek dolga, hogy észrevegyék a problémát.             
Az önkormányzat fogadja a jelzéseket, de igen körültekintően kell eljárni az ilyen esetekben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Svédországban és Norvégiában már 10 éves kortól lehet büntetni a fiatalkorú bűnözést. 
Magyarországon most folynak a tárgyalások, hogy 12 éves kortól büntethetőek legyenek a 
gyermekek. De az elképzelés ellen így is sokan tiltakoznak. Bár nem biztos, hogy jót tesz a 
gyermeknek, ha javítóintézetbe kerülnek. Nem biztos, hogy jó megoldás lenne ez a problémára. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A médiából egyre többször lehet hallani intézetből megszökött gyermekekről. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A nevelőintézettel az a legnagyobb baj, hogy a legtöbb esetben olyan gyermekek vannak ott, 
akiknek amúgy is komoly nevelési problémáik vannak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Való igaz, hogy a nevelőintézetről jókat nem lehet hallani. Bár az is igaz, hogy itt a faluban is 
nagyon könnyen tudnak a fiatalok kábítószerhez jutni. Épp a tegnapi nap folyamán hallotta, hogy a 
KMB-s rendőrünknek ismét sikerült elkapnia kábítószert birtoklókat. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Legnagyobb problémának azt látja, hogy a szülő mindent megenged a gyermekének. A törvény sem 
elég szigorú és egyoldalú, nem terjed ki mindenkire. Az esetben, ha a gyermek nem büntethető, 
akkor igenis a szülőt kellene számon kéri és őt  megbüntetni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Mivel mentőzik napi szinten látja mire is képesek az emberek. A probléma ezzel csak annyi, hogy 
ezt mindenki tudja csak a JOBBIK-on kívül senki nem meri felvállalni, hogy beszéljen erről. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi átfogó 
gyámügyi értékelés elfogadását, szavazásra teszi. 
 

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

104/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 96.§. (6) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített - e jegyzőkönyv mellékletét 
képező- 2011. évi átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az értékelést a Heves Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához terjessze fel. 

 

Határidő: 15 nap 
Felelős: körjegyző 

 

Nagy Péter családgondozó és Terényi Lászlóné gyámügyi ügyintéző elköszönnek és távoznak az 
ülésről. 
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II. Napirendi pont 
 

Tájékoztató Heves Megyei Vízmű Zrt. településen végzett tevékenységéről 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Vízmű Zrt. megküldte a tájékoztatóját, melyet minden képviselő megkapott. Átolvasta a 
tájékoztatót és úgy gondolja, hogy az a lényeget tartalmazza. Egy dolgot talált furcsának, hogy 785 
bekötésről szól a tájékoztató, holott Heréden ennél kevesebb ház van. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Úgy lehetséges ez, hogy pl.: nála is kettő bekötés van, mert a kert felöl is be van kötve a víz. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Akkor azt is mondhatjuk, hogy a bekötések száma 100 %-ban teljesült. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A tájékoztatóban azt írják, hogy a legtöbb cső még eternit cső. Tudomása szerint az nem igazán 
egészséges. Nem tervezi a Vízmű Zrt. az ilyen típusú csövek cseréjét? 
 

Kómár József polgármester 
 

A 70- 80-as években az eternit csövek voltak a legolcsóbbak. Biztos, hogy sok helyen még vannak 
ilyen eternit csövek. De ha valahol csőtörés van, már műanyaga csöveket használnak a 
helyreállításhoz. Az Ifjúság utcában már műanyag csövekkel építették ki a vízvezeték rendszert. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tehát nem is várható akkor az eternit csövek cserére. 
Arról a kútról tudunk valamit, ahonnan a falu most kapja az ivóvizet? Meddig képes ellátni a falut 
ivóvízzel, mert tudomása szerint több település is ezen a rendszeren van. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az ivóvizet nem egyetlen kút biztosítja, hanem egy hatalmas központi rendszer, mely több kútból 
kapja a vizet. A kutak közül vannak olyanok, amelyek 50-60 méterre van a földfelszíntől, és vannak 
olyanok is, amelyek mélyebben vannak 140-160 méteren. Egyébként a Zagyvavölgye tengelyhez 
tartozunk. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az iskolánál lévő Vízmű telep kerítésével kapcsolatban sikerült már valamit intézni? 
 

Kómár József polgármester 
 

Utoljára mikor erről beszélt Ágó József hatvani telepvezetővel azt mondta, hogy minden további 
gond nélkül átadják a részünkre azt a területet, hiszen az ott lévő kút már nincs összekötve a 
rendszerrel. Valamint a kútból jövő víznek magas az ásványi anyag tartalma, alkalmatlan emberi 
fogyasztásra. A probléma azzal a kúttal, hogy nagyon mozognak benne a téglák és így 
balesetveszélyes. 
Javasolja, hogy hozzon a Képviselő-testület egy olyan határozatot, melyben felkérik a Heves 
Megyei Vízmű Zrt.-t, hogy a fennálló veszélyt szüntesse meg. Ha átadja a Vízmű Zrt. az 
önkormányzatnak azt a területet minimális költségből megoldható lenne a kerítés felújítása. 
Nemrég találtak a kastélykertben egy másik kutat is az Iskola és a Művelődési Ház között. Csak 
azzal az a probléma, hogy megtöltötték szeméttel. Egyet lehet tenni vele, teljesen feltölteni földdel, 
hogyha véletlenül beszakad, ne legyen baj belőle. Ott az öregek elmondása szerint 20 méter mély 
kút volt a báró idejében. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. képviselőjétől szerette volna megkérdezni, hogy miért van mindig 
büdös a „cifrai domb” aljában, ahol a szennyvíztisztító telep van? A bűz szeles időben teljesen eljut 
a lakóövezetig és már több alkalommal a Pusztai utca végében lévő lovas istállót okolták a bűzért, 
holott semmi köze nincs hozzá. 
 

Kómár József polgármester 
 

Azért van büdös a szennyvíztisztító telep környékén, mert nem mindig működik az összes szivattyú. 
A szivattyúk működésére azért van szükség, hogy a biológiai erjedésre rásegítsen, ez gátolja meg, 
hogy büdös legyen. 
Levélben is tájékoztathatjuk arról a Vízmű Zrt.-t, hogy több lakossági észrevétel is érkezett a 
Hivatalba azzal kapcsolatban, hogy a falu határában a szennyvíztisztító telep környékén sokszor 
büdös van. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Már többször beszéltünk róla, hogy elmegyünk és megnézzük a szennyvíztisztító telepet, hogyan is 
működik. De ez a mai napig nem történt meg. 
 

Kómár József polgármester 
 

A glóbuszról pedig még nem is beszéltünk. A tájékoztatóban nem is szerepel, holott a glóbusz az 
önkormányzat tulajdonában van. Egyszer 2005 környékén le akarták bontani és elvinni, melyet 
akkor ő megakadályozott. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az egész építmény alumíniumból készült. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem teljesen alumínium, vas is van benne. A glóbusznak az a baja, hogy belülről teljesen el van 
korrodálódva, mert már több éve nincs víz benne. Az önkormányzat hirdetés útján biztos, hogy el 
tudná adni. A Vízmű Zrt. már korábban kinyilvánította, hogy nem fogja használni többet a glóbuszt. 
A glóbusz helyén kb. 4 telket tudna kialakítani az önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a Képviselő-testület szeretné a lakosság számát növelni, akkor építési telkeket kellene 
kialakítani és eladásra felajánlani. A József Attila utcánál Fekete Tamás tulajdonos ugyan 
elkészíttette a Rendezési terv módosítását a belterületbe vonásról. Építési telkeket szeretett volna 
kialakítani, de az a mai napig nem történt meg, pedig adott rá a lehetőség. Felolvassa a határozati 
javaslat szövegét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Meg kell hirdetni a glóbuszt eladásra. Ha sikerül eladnia az önkormányzatnak az plusz bevétel 
lenne. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a körjegyző asszony által 
felolvasott határozati javaslatot a Heves Megyei Vízmű Zrt. településen végzett tevékenységről 
szóló tájékoztatót, szavazásra teszi. 
 

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

105/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Kirendeltsége településen végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját. 

 

Felkéri a Testület a Vízmű Zrt. Hatvani Kirendeltségét az Iskola utcában a 
balesetveszélyes 1. számú kút megrongálódott kerítése helyreállítására valamint 



~ 218 ~ 
 

arra, hogy a község határában tegyenek intézkedést a szennyvíztisztító telep 
körül tapasztalható bűz csökkentésére. 

 

A Képviselő-testület javaslatot tesz továbbá az önkormányzat tulajdonában, a 
Heréd József A. úton lévő glóbusz hasznosítására. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az árvízi védekezésben elért eredményekről, 
a védekezés helyi lehetőségeiről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A KDV KÖVIZIG tájékoztatója nem érkezett meg pénteken így azt nem tudtuk kiküldeni.               
A napirendi pontról szóló előterjesztést most az ülés előtt osztottuk ki. Madár Henrietta a hatvani 
kirendeltség vezetője telefonon jelezte neki, hogy sajnos nem tud részt venni az ülésen. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A bér patak kotrása mikor fog megtörténni? 
 

Kómár József polgármester 
 

Jelenleg a növényzet takarítása folyik. Nemrég kint járt Illés Zoltán államtitkár, aki tett rá ígéretet, 
hogy 2012-ben 8 km-es szakaszon a Bér patak kotrása meg fog valósulni. A tájékoztatóban pedig 
azt olvasta, hogy a 21. héten fogják a kotrás előzetes felméréseit elkészíteni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az útépítők már a TSZ telepén depóniázzák a felszedett földet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen a TSZ telepen van depóniázva a föld. 
Kartal Önkormányzata már meg is kereste a Magyar Közútkezelő Zrt.-t, hogy szeretne kérni a 
kiszedett fatövekből, mert abból szeretne a rászorulók részére tűzifát biztosítani. Így a Hatvani úton 
kiszedett fagyökereket már el is vitték. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mi nem kérünk tűzifának valót? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem tudjuk a fát hova tenni. 
Az útépítésnél kiszedett földet bevizsgáltatta a cég, és ez alapján alkalmas a Nógrád-Vanyarc patak 
bal partjának megerősítésére is. Ehhez szükség volt a Vízügy felé tőle egy hozzájáruló nyilatkozatra 
valamint egy kérelemre. A kérelmében kérte a budapesti Vízügyi Igazgatóságot, hogy engedélyezze 
a depóniaemelést. Kérelmében arra hivatkozott, hogy a depóniaemeléssel a lakosságot szeretnénk 
megvédeni egy újabb árvíztől, hiszen árvízkor mindig ott árad a patak. A TSZ is nagyon örült ennek 
a kezdeményezésnek. A megrakott autók pedig egyből a patakpartra hordhatnák a földet. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jelezni szeretettük volna a KÖVIZIG felé, hogy a közmunka program keretében olyan 
közmunkások végzik a patakmeder tisztítását, akik gyakran ittasak és így nem tudják megfelelően 
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elvégezni a rájuk bízott munkát. Ellenben az önkormányzatnál lévő közmunkások feleannyi bérért, 
rendben kidolgozzák a kötelezően előírt óraszámot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Már az is előfordult, hogy munkaidőben részegen bejöttek a hivatalba a KÖVIZIG közmunkásai, 
hogy segélyt szeretnének kérni, mert nem tudják a kocsmában rendezni az adósságukat. Ezt ő is 
felháborítónak tartja. 
Egynek viszont örül, hogy soha nem volt ilyen tiszta a patak és környéke, mint most. Madár 
Henrietta megígérte, hogy ha elérik a Bér patakon a gátat, azt is ki fogja takaríttatni a 
közmunkásokkal. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Tavaly beszélt Madár Henriettával, aki akkor megígérte, hogy a Csillag utcában a kimosott hídlábat 
rendbe fogják tenni. Ez a mai napig nem történt meg. A gyerekek sokszor ott játszanak a 
patakparton nem szeretné, ha baj történne. 
A patakparton, ott ahol a Csillag utca mögött kiépített vizes árok bekötés van a gyerekek több nagy 
traktor gumit helyeztek el. Nem baj, ha ott játszanak a gyerekek, csak arra kéri a Hivatalt, hogy 
vigyék el onnan azokat a nagy gumiabroncsokat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Honlap fog szólni a közmunkásoknak és el fogják vinni azokat.  
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Mikor lesz az Emlékműnél az árok felújítva? 
 

Kómár József polgármester 
 

Most érkeztek meg az árajánlatok, az egyebek napirendi pontban erről is fogunk dönteni. 
Látta az útfelújítási munkák terveit, mely szerint a Hatvani út mindkét felén a szántóföldek felé lesz 
kiépítve két 10 méter széles bejárat, melyen a TSZ munkagépei is kényelmesen tudnak majd 
közlekedni. A kőhidat is meg fogják szélesíteni 1,5 méterrel. A dombról a vízelvezető árkot úgy 
alakították ki, hogy a végét bevezetik a patakba. A szerdán megtartott közbiztonsági fórumon a 
rendőrkapitány elmondta, hogy ha elkészül az út, rendszeresen fogják az autós forgalmat mérni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Csillag utcai kőhíd lábánál történt kimosást elég, ha szóban megemlítjük Madár Henriettának 
vagy hozzon erről is határozatot a Képviselő-testület? Ha nem kell határozatot hoznia a Képviselő-
testületnek, elég a tájékoztatót csak elfogadni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Nem kell, hogy határozatba foglaljuk, elég, ha szól a Hivatal Madár Henriettának. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az árvízi védekezésben 
elért eredményekről, a védekezés helyi lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadását, szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal az árvízi védekezésben elért 
eredményekről, a védekezés helyi lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

Pintér Mártonné adóügyi ügyintéző megérkezett az ülésre. 
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IV. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról készült előterjesztést mindenki megkapta. Elolvasta az előterjesztést és 
különösen tetszettek neki a melléklet táblázatokban szereplő adatok. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az adóügyben a bevallások, kivetések alapján tervezünk, csak az év végére derül ki, hogy befolyik-
e vagy sem a betervezett adó. Így előfordul, hogy a tervezetthez képest túlteljesítjük ez a jobbik 
eset, de volt olyan is, amikor egészen nem teljesül. Az iparűzési adóról készített részletes kimutatás 
is ezt igazolja, hiszen hullámzó az adófizetés, ezt az adónemet a legnehezebb tervezni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A tervezetthez képest, azért minden esetben több folyt be, azaz a terv 100 %-on teljesült. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban igaz, hogy mi mindig óvatosan úgy tervezünk, hogy mi az az összeg, ami biztosan be fog 
folyni. A tervezett összeg meghatározásához az adóügyi ügyintéző kiszámolja az önkormányzat 
adóerőképességét, figyelembe vesszük a vállalkozások bevallásait. 
 

Kómár József polgármester 
 

Több településen már hallott róla, hogy bevezették az adósok listáját. Kérdezi a Képviselő-
testülettől szeretnék-e bevezetni Heréden is az adósok listáját? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyeknél az 1.000 Ft-nál nagyobb 
összegű, vállalkozások esetében a 10.000 Ft-nál nagyobb összegű tartozásokat közzétegyük. Nem 
ért egyet ezzel a lehetőséggel. Tapasztalata alapján többet ér a szép szó, mint a fenyegetés. Adóügyi 
ügyintézővel rendszeresen összeülnek, és megnézik kik tartoznak. Ő felveszi a vállalkozásokkal       
a kapcsolatot és a legtöbb esetben sikerül rendezni a tartozást, akár úgy is, hogy részletekben fizetik 
meg a tartozást. Ha a magánszemély annyira nehéz helyzetben van, hogy nem tud fizetni 
méltányossági kérelem és jövedelemigazolások alapján el is tudja engedni a helyi adót, csak kérni 
kell. A mai gazdasági helyzetben megérti, ha a lakosság egy része nem tudja időben rendezni 
adóját. 
 

Kómár József polgármester 
 

Sok településen az adósságlista bevezetésével próbálják a kintlévőséget behajtani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sok esetben pedig a vállalkozók is hibásak a felhalmozott tartozásért, mert ha időben jeleznék az 
önkormányzat felé a változást, akkor nem alakulna ki adótartozása. Sok esetben a záró adóbevallást 
nem adják le a megszűnő vállalkozások, így olyan tartozást tartunk helyi iparűzési adóban számon, 
ami esetleg a záróbevallás szerint nem is lenne. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi Pintérné Marikától az adóügyi ügyintézőtől, hogy a kintlévőségünket összegszerűen tudja 
ismertetni a képviselőkkel? 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Ideiglenes iparűzési adóból nem volt az önkormányzatnak bevétele, akkor miért vezettük be? 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ideiglenes iparűzési adót az építőipari tevékenységre azért vezettük be, mert tudtuk, hogy lesz 
több olyan nagy beruházásunk, melynek munkálatai meghaladták a 30 napot. Ebben az esetben az 
iparűzési adót nem a székhely szerinti illetékes önkormányzathoz kell a vállalkozásnak megfizetnie, 
hanem ahol a munkát végezte. Természetesen a székhely szerinti illetékes önkormányzatnál lévő 
iparűzési adókötelezettségét a nekünk befizetett adóval csökkenteni kell. Így a korábban itt dolgozó 
két vállalkozás is nyújtott be adóbevallást ideiglenes iparűzési adóról. De csak az egyik fizette meg 
ezidáig az adót. A LEADER pályázat keretében végzendő kerítés és villamos hálózat építési munkái 
után is majd ide kell fizetni az iparűzési adó.  
 

Kómár József polgármester 
 

Nem lesz ebből probléma, mert a kerítés és a villamos hálózat építésre helyi vállalkozásokat fogunk 
felkérni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye szerint az útépítő vállalkozásnak is ide kell fizetni iparűzési adót arra az időszakra, amíg 
a községben dolgozik. 
 

Pintér Mártonné adóügyi ügyintéző 
 

2012. május 21-i állapot szerint a felhalmozódott kintlévőség 8,7 millió Ft. Adónkénti bontásban: 
kommunális adó tartozás 1 millió Ft; iparűzési adó tartozás 2.4 millió Ft; gépjárműadó tartozás 2,9 
millió Ft, pótlék tartozás 1,5 millió Ft – ennek mértéke változó -; és a talajterhelési díjnál 688 eFt a 
tartozás. És még ezen felül vannak az idegen tartozások, melyek ugyan itt szerepelnek, de az nem 
marad az önkormányzatnál, ha sikerül behajtani továbbutaljuk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Eddig jól működött az adóbehajtási módszerünk, nem hiszi, hogy szükség lenne az adóslistára. 
Minden esetben felhívja az adózó figyelmét, hogy nem kell egyszerre kifizetni a tartozását, ha nem 
tudja, részletekben fizesse be. Azok pedig, akik végképp nem tudják az adót megfizetni 
méltányossági kérelmet nyújthatnak be és ha indokolt, akkor el szokta engedni az adótartozásukat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudja, hogy több településen az utóbbi időben többfajta adót is bevezettek. Heréden az 
önkormányzat nem kíván további adófajtát bevezetni. Jövőre, - mint már korábban mondta, - 
országosan egységesített iparűzési adó lesz. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Időbeni bontásról is van kimutatásunk, melyet Pintérné Marika adóügyi ügyintézőnk mindjárt 
ismertetni fog a Képviselő-testülettel. 
A járásokkal kapcsolatban most volt Egerben jegyzői értekezleten, ahol is közölték a jegyzőkkel 
mely feladatok maradnak 2013-tól is az önkormányzatnál. Az biztos, hogy a helyi adók maradnak 
az önkormányzatoknál. 
A herédi önkormányzatnál úgy néz ki nem kell embert elbocsátani a járási átszervezés miatt, sőt egy 
emberrel kevesebben leszünk, ha két fő nyugdíjba megy. Egyes szociális, népesség-nyilvántartási és 
gyámügyi feladatokat elvisznek az önkormányzattól. Terényiné Dencs Mária ügyintézőnk jövőre 
nyugdíjba fog menni, így a megmaradt feladatokat Terényiné Ildikó egyedül fogja ellátni. Az 
adóügyi feladatok ugyan itt maradnak, de Pintérné Marika mostani adóügyi ügyintézőnk nem tudni 
meddig fogja még az adóügyi feladatokat ellátni, hiszen most is nyugdíj mellett végzi el ezt a 
feladatot, ezért a helyére biztos, hogy hamarosan kell felvenni egy erre képzett és lehetőleg 
gyakorlott embert. 
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Pintér Mártonné adóügyi ügyintéző 
 

Negyedévente készül a követések értékelése kimutatás, mely adónemenként 90 napos, 180 napos, 1 
éves vagy annál régebbi megbontásban mutatja a tartozásokat 2012. március 31-i állapot szerint    
pl.: kommunális adónál: 91-180 napos tartozás 5.000 Ft; a 181-360 napos tartozás 165.000 Ft és 
360 nap túli tartozás 559.000 Ft, így összesen 729.000 Ft a tartozás. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az adótartozás 5 év után elévül, ezért mielőtt lejárna az öt év újabb intézkedést kell foganatosítani a 
tartozással kapcsolatban és az elévülés megszakad. Törvényi lehetőség volt régen az adótartozást 
bírósági végrehajtó útján történő behajtása, de a végrehajtásra adott ügyek sem voltak sokkal 
eredményesebbek és még végrehajtói költség is rakódott rá. 
Továbbra is azt látja járható útnak, ha adósügyi ügyintézővel egyeztetve egyénenként kiválasztják a 
megfelelő behajtási módot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Majd meglátjuk, hogyan alakul a felszólítás után a helyzet. Akkor még ősszel visszatérhetünk erre a 
kérdésre. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az adóügyi tájékoztató 
elfogadását, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal az adóügyi tájékoztatót elfogadta. 
 

Pintér Mártonné elköszön és távozik az ülésről. Kómár József polgármester úr 9 perc szünetet 
rendel el. 
 
 

V. Napirendi pont 
Hulladékszállítási szerződéskötés új szállítóval 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A korábbi döntés értelmében 
megkértük a hulladékszállításra az árajánlatokat. A Bio-Pannónia Kft. és a SZUHA Kft. adott 
árajánlatot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Saubermacher Kft. nem adott árajánlatot a rövid szerződéses időtartamra való tekintettel, de 
megköszönte írásban a felkérést. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Bio-Pannónia Kft. képviselője rendes volt, mert a napokban telefonon jelezte, hogy az APEH 
több gépet lefoglalt náluk, mert jelentős APEH tartozásuk van. De azt is elmondta, hogy nekik is 
jelentős kintlévőségük van, ezért nem tudják kifizeti APEH tartozásukat. A kintlévőségüket bírósági 
úton próbálják most behajtani. Mivel viszont az önkormányzat csak év végéig kért árajánlatot 
minden vállalkozót, így a Bio-Pannónia Kft. erre az időszakra minden gond nélkül tudja vállalni a 
hulladékszállítást. A Bio-Pannónia Kft. –ben jelen pillanatban többségi tulajdonos egy szolnoki cég, 
melynek a neve Energol. Tudja, hogy ezzel a céggel tárgyal most Hatvan Város Önkormányzata a 
Bio-Pannónia Kft. átvételéről. A Kaposvár Városgazdálkodási Zrt. előtt a Bio-Pannónia Kft. 
szállította a hulladékot Herédről hosszú időn keresztül és nem volt velük semmi gondunk. 
Komolyan el kell gondolkodni, hogy az eddig biztosított lakossági kedvezményeket továbbra is 
tudjuk-e biztosítani. A KVG Zrt. által itt hagyott 500.000 Ft jól teljesítési biztosítékot fordíthatjuk 
most a lakossági kedvezmény díjkompenzációjára. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagykökényesen jelen pillanatban az AVE Kft. végzi a hulladékszállítást 350 Ft+ Áfa/120 literes 
kuka ürítési áron. A lakosságnak azt kell megértenie, hogy a most ajánlott ár is nagyon kedvező a 
környező településekhez képest. Viszont, ha megszüntetjük most a kedvezményeket, további terhet 
rakunk az időskorú lakosság részére. 
Hasonló helyzetben van Zagyvaszántó is, hiszen ott is a KVG Zrt. szállította eddig a hulladékot. 
Békésen, közös megegyezéssel váltunk el egymástól. Amikor itt voltak a KVG Zrt.-től aláírni a 
közös megegyezéses szerződésbontásról szóló szerződést a KVG Zrt. –től kapott újabb 
díjkompenzáció levelük miatt ő kérte, hogy a két vezető közös levélben nyilatkozza le, hogy a KVG 
Zrt.-nek a továbbiakban nincs díjkompenzációs igénye az önkormányzattal szemben. Ez a levél 
megérkezett. A jól teljesítési biztosíték 50 %-át visszautalta az önkormányzat a KVG Zrt.-nek. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Akkor a jövő héten fog utoljára szállítani a KVG Zrt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Heréd az első a környéken, akivel a KVG Zrt. közös megegyezéssel tudta felbontani a szerződést.    
A környező településeken több probléma is felmerült a közszolgáltatási szerződés felbontása körül. 
A legtöbb helyen pénzt követel a KVG Zrt. az önkormányzatoktól, mert ott a KVG Zrt. biztosította 
a kukákat vagy elviszi azokat. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Az új szállító nem vihetné el a zöld hulladékot is? 
 

Kómár József polgármester 
 

A zöldhulladék elszállítására majd csak a KEOP–os pályázat elnyerése után lesz lehetőség. 
Egyébként a KEOP-os pályázat felmérési feladatai jól haladnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Most a Képviselő-testületnek az új szállító megbízásáról kell döntenie valamint a hulladékszállítási 
díjról és a település köztisztaságáról szóló rendeleteket kell módosítani a változásnak megfelelően. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új hulladékszállító cég 
kiválasztásáról szóló határozati javaslatot, szavazásra teszi a javaslat szerint. 
 

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

106/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Heréd Község 
Önkormányzata települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására kiírt beszerzési eljárás eredményeként 2012.06.01-től 2012.12.31-
ig tartó átmeneti időszakra, a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 
(Hgt) 27. § (7) bek. alapján az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Bio-
Pannónia Kft-vel (Hatvan, Szepesi Béla út 2.) 2012. 06.01-től 2012.12.31-ig 
határozott idejű közszolgáltatási szerződés megkötését határozza el a következő 
díjakkal: - a 60 literes kuka edényzetre 166,-Ft/ürítés+ÁFA,  

- a 120 literes kuka edényzetre 300,-Ft/ürítés+ÁFA. 
 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására, és a 
nem nyertes ajánlattevők értesítésére.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.05.31. 
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Kómár József polgármester 
 

A 2012. II. félévi új hulladékszállítási díjak elfogadásáról szóló rendelet tervezetet, szavazásra teszi. 
 

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

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
11/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi 
közszolgáltatási díjáról szóló 1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító hatáskörében eljárva 
ugyanezen törvény 57. § és 58. §-ára figyelemmel, a KVG Zrt-vel fennálló közszolgáltatási 
szerződés megszűnése miatt kiírt beszerzési eljárás eredményére tekintettel a 2012. évi kommunális 
hulladékszállítási díjak módosítására a következőket rendeli el. 
 

1.§ A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási díjáról szóló 
1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„1.§ (1) A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és 
elhelyezés közszolgáltatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási díj 
300,-Ft/ürítés, negyedéves díj: 3.900,-Ft. 

 

(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó 
közszolgáltatási díj 166,-Ft/ürítés, negyedéves díj: 2.158,- Ft. 

 

(3) A közszolgáltatási díjak ÁFA-t nem tartalmazzák.” 
 

2.§ (1)  Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2012. június 1.-jétől érvényesek. 
      (2) 2012. május 31.-ig Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(I.12.) 

önkormányzati rendeletével megállapított közszolgáltatási díjak érvényesek. 
 

3.§ E rendelet 2012. június 1.-jén lép hatályba. 
 
 

k m f 
 
 
 

      Kómár József       Peterkéné dr. Farkas Andrea 
       polgármester        körjegyző 
 
 

Kómár József polgármester 
 

A szelektív hulladékot is külön fogják szedni, úgy ahogy eddig csinálták. Csak az a baj a szelektív 
hulladékkal, hogy nincs hova vinni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Amikor elkezdték a szelektív hulladékgyűjtést, akkor még a beszállító kapott érte pénzt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Sajnos a PET palackokat már nem veszik át. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a helyi környezet 
védelméről és a település tisztaságáról szóló rendelet módosítását a szállító megváltozásáról, 
szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
12/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló  
8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó 
szervezetben bekövetkezett változások okán, a helyi környezet védelméről és a település 
tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról következőket rendeli el. 
 
1.§ A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7.§  (3) A hulladékkezelési közszolgáltatást a Bio-Pannónia Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla út 
2. végzi.” 

 

2.§  Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
K m f 

 

 
Kómár József   Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester            körjegyző 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Szórólapot kell készíteni az új hulladékszállítóról és még azt május végén szét kell hordani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A KVG Zrt. piacot szeretett volna szerezni ezen a környéken, ezért adott nagyon alacsony 
árajánlatot, csakhogy megváltoztak a körülmények és már azon az áron nem tudta teljesíteni a 
vállalt feladatát. 2012-ben elmondásuk szerint folyamatosan veszteségesen látta el a feladatát. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Attól fél egyedül, hogy a lakosság nem fogja megérteni a változás okát és az önkormányzatot 
fogja érte hibáztatni. 
 
 

VI. Napirendi pont 
Juhász kupa pályázathoz ajánlattevők felkérése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Május 7-én megérkezett a támogató határozat, mely szerint 11.147.030 Ft-ot nyertünk. A benyújtott 
pályázati 11.435.964 Ft-os összeghez képest 288.934 Ft-al kevesebbet kaptunk. Megnézte miből 
adódik az eltérés a K 1-es, egyéb költség soron 285.576 Ft-ot húztak le valamint 3.000 Ft-ot más 
költségekből. 
A pályázatnak vannak már kifizetett számlái ilyenek pl.: a tervezői díjak, melyre a tervezett 
összeget elköltöttük, azaz br. 720.000 Ft-ot. Lehúzták az egyéb költség soron az egyéb marketing 
költséget is, melyre 108.557 Ft-ot terveztünk. Így ha az egyéb költségből, azaz a 285.576 Ft-ból 
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elvesszük ezt a 108.557 Ft egyéb marketing költséget, akkor 177.019 Ft-ot még valahonnan el kell 
venni. 
Két lehetőség közül dönthet a Képviselő-testület, vagy a 285.576 Ft-ot saját költségvetésünkből 
biztosítjuk, vagy a betervezett projektmenedzseri díjból kell lehúzni ezt a fennmaradó 177.019 Ft-
ot. Ismertette ezt a lehetőséget a pályázatíróval, aki nem örült az utóbbi lehetőségnek, mert így az 
eredetileg tervezett 651.343 Ft-os projektmenedzseri díjból csak 474.324 Ft-ot kapna. Javasolták a 
pályázatírónak, hogy egyezzenek meg 500.000 Ft-ban. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A napokban olvasott arról újságcikket, hogy hogyan is történik az ilyen pályázati pénzek 
felhasználása Magyarországon. A legtöbb esetben kapkodva készül el a pályázat, mely hiányos 
vagy nem tudják felhasználni az elnyert támogatást, mert nem a megfelelő feladatra pályáztak. 
Ő is azt tapasztalja, hogy mi is mindig hibánkon kívül kerülünk olyan helyzetbe, hogy a 
különbözetet nekünk kell biztosítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tapasztalatból tudjuk, hogy az MVH-s pályázatoknál a költségnemek soronkénti megbontása miatt 
vannak eltérések. Ismerteti az eddigi tapasztalatokat. Ezért gondolta úgy, hogy ha a K1-es soron 
húztak le a legtöbbet, itt kell a legtöbbet megspórolni. A polgármester úr még rá is kérdezett miért 
húzták le a pályázatunkból ezt az összeget. Az a választ kapta, hogy aránytalanság volt a 
pályázatban. A pályázattal kapcsolatban van már két testületi határozat, de ezen felül még a 
projektmenedzseri díj módosításáról is kell döntenie a Képviselő-testületnek. 
 

Podonyi Gábor, a  Herédi Tánccsoport képviselője megérkezett az ülésre. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Két helyről is megkérdeztük, hogy kell-e az önkormányzatnak e pályázat kivitelezését 
közbeszereztetni. Mind a két helyről azt a választ kaptuk, hogy nem kell, mert nettó 15 millió Ft 
alatt van. Így saját beszerzési szabályzatunknak megfelelően fogjuk megpályáztatni a beruházás 
kivitelezését. Sőt a műszaki ellenőri feladatokra is fogunk árajánlatot kérni, melyet két részre kell 
bontani, mert külön kell az építésre és külön a villamos hálózat kiépítésére műszaki ellenőrt 
megbíznunk. A műszaki ellenőrzésre a pályázatban például nem is tervezett a pályázatíró. 
 

Kómár József polgármester 
 

Akkor még arról nem is beszéltünk, hogy villamos hálózatfejlesztést is kell végrehajtani, mely 
további plusz költséget jelent majd. De nem ezt kell nézni hanem, hogy nyert erre a feladatra az 
önkormányzat 11 millió Ft-ot. 
Generálkivitelezőnek javasolja, hogy helyi vállalkozókat hívjon meg a Képviselő-testület. A 
műszaki ellenőrzésre cégeket találni nem könnyű feladat, főleg úgy, hogy a villamos rész műszaki 
ellenőrzésére itt a környéken egyetlen cég van. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a projektmenedzseri díj módosításáról szóló 
határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a „Juhász kupa – 
Sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz generálkivitelezők ajánlattételi felkéréséről szóló 
határozati javaslatot, szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

107/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Juhász 
kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítésére elnyert pályázat 
megvalósítására generálkivitelezőként az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

1. Bereczki és Társa Kft. (Heréd, Kökényesi út 38.); 
2. Molnár és Molnár Kft. (Heréd, Tabán utca 17/B.); 
3. VANATECH Kft.(Heréd, Ifjúság utca 13.). 

 

A testület felkéri a polgármestert az ajánlattevői felhívások kiküldésére. 
 

Határidő: kiküldésre:2012. május 22. 
     ajánlatok beérkezésére: 2012. június 5. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 

Kómár József polgármester 
 

A „Juhász kupa – Sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz műszaki ellenőrzésre ajánlattételi 
felkéréséről szóló határozati javaslatot, szavazásra teszi. 
 

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

108/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Juhász 
kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítésére elnyert pályázat 
megvalósítása műszaki ellenőri feladatainak ellátására az alábbi vállalkozásokat 
hívja meg: 

 

a kerítésépítésre: 
1. FAL 2001 Kft. (Herceghalom, Árvalányhaj út 16.); 
2. LX Komfort Bt. (Hatvan, Széchenyi út 6.); 
3. Hard Like Stone Kft. (Kartal, Dózsa Gy. út 45.). 

 

a villamos hálózat építésére: 
1. Centervill Kft.(Hatvan, Pintér I. utca hrsz:893/69); 
2. Frekvencia Kft.(Gyöngyös, Varga László út 22.); 
3. Dovill Kft.(Gyöngyös, Szent Gellért utca 2.). 

 

A testület felkéri a polgármestert az ajánlattevői felhívások kiküldésére. 
 

Határidő: kiküldésre:2012. május 22. 
     ajánlatok beérkezésére: 2012. június 5. 
Felelős: Kómár József polgármester 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A „Juhász kupa – Sportpálya korszerűsítése” című pályázathoz a projektmenedzseri díj 
módosításáról a körjegyző asszony által ismertetett határozati javaslatot, szavazásra teszi. 
 

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

109/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMVA IV. tengely 
keretében megvalósuló „Juhász-kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya 
korszerűsítése” pályázat tárgyában hozott 225/ 2011. (XI.7.) határozata 
módosításával Nagyné Deme Krisztina egyéni vállalkozó (Hatvan) 
projektmenedzseri megbízási díját, vele egyeztetett módon, a pályázati 
elszámolható költségek változására tekintettel 500.000 Ft+ÁFA összegre 
módosítja. 
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási díjra vonatkozóan a 
pályázati támogatás igénylésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre:15 nap 
  igénylésre: kiírás szerint 

 
 

VII. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 II. Táncos-dalos Zagyvaság rendezvénnyel kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a vendéget, Podonyi Gábor urat a Herédi Tánccsoport képviselőjét. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Úgyszintén május 7-én érkezett meg a pályázat elnyeréséről szóló támogató határozat. Ez a 
pályázatunk már közel sem olyan sikeres, mint a Juhász kupa pályázatunk ugyanis a benyújtott 
pályázati igényből csak 862.006 Ft-ot, azaz az eredeti összeg 51,83 %-át sikerült elnyerni. Az 
eredetileg betervezett 1.663.100 Ft-hoz képest 801.094 Ft az eltérés úgy, hogy a betervezett 
feladatokat szinte mind helyben hagyták, csak a keretösszeget csökkentették. Itt is jelentősen 
lehúzták a K 1-es soron szereplő összeget, mert a tervezett 170.000 Ft-ból csak 92.354 Ft-ot 
kaptunk meg egyéb költségre. Az étkeztetésre kértük 640.000 Ft-ot és nem kaptunk csak 128.275 
Ft-ot. A sörpadok és asztalok mennyiségét helyben hagyták, csak a vásárláshoz biztosított keretet 
csökkentették. Ebből is jól látszik, hogy képtelenség teljesíteni a kiírt követelményeket. Terveink 
közt szerepelt, hogy nem készen vásároljuk meg a sörpadokat és asztalokat, hanem helyi 
vállalkozóval készítettjük el jó minőségben. 
Az idő rövidsége miatt azon is gondolkodtak, hogy a pályázat megvalósítására két év áll 
rendelkezésre, hogy esetleg kitolják jövőre a rendezvény megvalósítását és akkor nagyobb 
összegből tudnák megvalósítani. A Herédi Népdalkör Egyesület a szokásos Népdalkórus 
Találkozójukat már elkezdte szervezni július 21-ére, mert már nem tudtak tovább várni. 
Gondolkodtak azon is, hogy nem minden évben lenne Táncos-dalos Zagyvaság, hátha így nagyobb 
érdeklődés lenne rá. Vagy a másik lehetséges megoldás, hogy a falunappal összevonva kerülne 
megrendezésre ez az esemény. Végül is azt javasolják, hogy valósítsák meg az idén a rendezvényt, 
de a rendelkezésre álló keretösszeg szűkössége miatt fokozott figyelmet kell szentelni az 
elszámolásra. A Herédi Tánccsoporttól érkezett írásos javaslat a rendezvény időpontjára, mely 
szerint a Herédi Tánccsoport a szeptember 8-át tartja megfelelő időpontnak. 
 

Orbán Gábor képviselő elhagyja a termet, így a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre csökken. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az időpont jó, egyeztetve lett az Atyával is, így a búcsú a következő hét vasárnapján lesz 
megtartva. Lát rá esélyt, hogy a falunappal összevonva kerüljön a II. Táncos-dalos Zagyvaság 
megrendezésre. 
 

Orbán Gábor képviselő visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre 
emelkedett. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Köszönti a jelenlévőket. Pozitívan kell a dolgokhoz állni, azt kell nézni, hogy adott egy lehetőség a 
rendezvény megvalósítására. Az ésszerűség azt diktálja, hogy a herédi falunappal együtt kerüljön 
megrendezésre a II. Táncos-dalos Zagyvaság. A tervek szerint a Herédi Népdalkör Egyesülettel 
közösen került volna megrendezésre ez az esemény, de erről már lemaradtunk. Polgármester úrral 
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már beszélgettek a rendezvényről a Herédi Tánccsoport egyik próbáján. Polgármester úr röviden 
felvázolta, hogy hogyan is áll jelen pillanatban a rendezvény megvalósítása. 
A Herédi Tánccsoport örül neki, hogy az Önkormányzat a Tánccsoporttal közösen kívánja 
megvalósítani a rendezvényt és a Tánccsoport vállalja a felelősséget a rendezvény 
megszervezéséért. Úgy gondolják, hogy ez a rendezvény csak gazdagíthatja a lakosság részére 
biztosított rendezvények palettáját. Örült a Herédi Tánccsoport, hogy segíthetett az időpont 
kiválasztásában. A szeptember 8-i időpontot azért javasolja a Tánccsoport, mert több szempontból 
is egyeztetve lett, a fellépőknek ez lenne jó. 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyetért Podonyi Gábor úrral, hogy a pozitív oldalát kell nézni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Való igaz, csak az a baj, hogy a pályázati feltételek kötöttek és az elnyert támogatási összeggel el is 
kell majd számolnunk. 
 

Kómár József polgármester 
 

A terveink közt az szerepelt, hogy a sörpadokat és az asztalokat helyi vállalkozóval jó minőségben 
legyártatjuk, de ehhez a pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg kevés. Két dolgot tehetünk vagy 
ebből az összegből valósítsák meg, de akkor a legrosszabb minőségű padokat és asztalokat tudjuk 
beszerezni vagy teszünk még hozzá pénzt és a legyártatott padok és asztalok még nagyon hosszú 
ideig a rendelkezésünkre fognak állni. 
Meglepetésként érte, amikor kiderült, hogy az idei falunapra már 400.000 Ft beterveztünk a 2012. 
évi költségvetésbe. Így ha a két rendezvényt egy napon valósítjuk meg, a betervezett falunapi 
összegből tudjuk fedezni a rendezvényből lehúzott kiadások jelentős részét. A tavalyi Táncos-dalos 
Zagyvaság egy jól megszervezett rendezvény volt. Az idén is hasonló színvonalas rendezvényben 
gondolkodunk. Egyetlen problémát lát az pedig az étkeztetés biztosítása. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a padokat és az asztalokat jó minőségben legyártatja az önkormányzat, a falunapra tervezett 
összegből alig marad pénzünk az étkeztetésre. Eredetileg erre a feladatra 640.000 Ft-ot kért és 
128.725 Ft-ot kapott az önkormányzat. Olcsóbb megoldásban kell gondolkodni az étkezésnél is 
esetleg gulyáslevest készítettünk. 
 

Kómár József polgármester 
 

A pályázatban szereplő összegből a teljes ellátást kellene megoldani, mely szerinte teljességgel 
lehetetlen. A falunapnál más feladatra is kell még költeni pl.: hangosításra; zenekarra, hogy egy kis 
báli hangulatot adjon a falunapnak; sőt tűzijátékot is szeretnének a lakosok. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a falunapi pénzből a rendezvény kiadásait pótoljuk nem biztos, hogy marad pénz a tűzijátékra. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az étkeztetésnél most nem csak a fellépőkről beszélünk, hanem a lakosságról is, így jóval nagyobb 
mennyiségre van szükségünk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tavaly hány fellépő volt? 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Tavaly 300 fő volt a fellépők száma, és 100 fő volt a vendégek száma. Nem biztos, hogy a mostani 
költségvetésből is sikerül ezt megvalósítani. A sátor tartós bérlését jó lehetőségnek tartja. A tavalyi 
évben sokat segített a szponzori támogatás, melyre az idén is igényt tartanak. A tavalyi évben a 
hangosítással sem volt problémájuk, így úgy gondolja, hogy az idén is velük kellene megoldani ezt 
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a feladatot. A tavaly megszerzett tapasztalatok megkönnyíthetik, jobbá tehetik a mostani 
rendezvény megszervezését. Tapasztalata szerint a fellépők egyre többször kérnek támogatást az 
útiköltségükhöz, mely olyan 15-20 eFt körüli összegbe szokott kerülni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Van még egy probléma, a fellépők költségeivel nem is foglalkoztunk, azt nem terveztük a 
pályázatban. Pénzt nehezen tudunk adni, de az mindenképp megoldható, hogy buszt biztosítunk a 
részükre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az utaztatást Lakatos Lajossal az iskolabuszos vállalkozóval és a Hatvani Volánnal közösen meg 
lehet oldani. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Tavaly a Hatvani Volán úgy adta a támogatást, hogy vállalta a fellépők utaztatását. A fellépők 
szervezésébe csak akkor tudunk belekezdeni, ha már megvan a fix időpont.  
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon a rendezvény időpontjáról határozatot. 
A sörpadok és asztalok sorsáról is döntenünk kell majd, mert ha egyedi gyártásban gondolkodunk 
több idő kell a legyártásukhoz. Ha a legyártáshoz biztosítunk plusz fedezetet, akkor a falunapi 
keretből a többit már meg tudjuk oldani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az étkeztetés adagszáma is emelkedni fog, mert így kb. 600 adag ételre lesz szükség. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Hogyan fogjuk a két rendezvényt meghirdetni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Délután 14 órakor kezdődik a Zagyvaság rendezvény és tart 18 óráig, majd ott lesz egy kis szünet és 
utána következik a falunap. 
 

Kómár József polgármester 
 

Aki a hangosítást fogja végezni, annak kell a falunap végén a discot is biztosítania. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Tavaly Lőrinciből jött az a személy, aki a hangosítást csinálta. Véleménye szerint elég jól látta el a 
feladatát és este 11 óráig itt volt. 
Tavaly csak a fellépők és a vendégek étkeztek ingyen, ha jól értelmezte, akkor most mindenki 
ingyen enne. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A korábbi falunapokon ez volt a szokás, melyet most is indokolt biztosítani a lakosság részére, mert 
akkor ez most visszaesés lenne. Szerinte, ha az étkeztetést külsős vállalkozóval végeztetjük, akkor 
szétbontva tud nekünk számlát adni, hogy az a pályázati feltételeknek megfeleljen. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

A pályázat miatt úgy kell hirdetni a két rendezvényt, hogy ez két különálló rendezvény. 
 

Kómár József polgármester 
 

A rendezvénynek és a falunapnak külön plakátot kell készíteni.  
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Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

A polgármester úr elgondolását jónak tartja, hogy külön kerüljön meghirdetésre. A Táncfesztivált 
nagyobb körben kell majd meghirdetni, mely további lendületet adhat az eseménynek. Szponzori 
támogatással kivitelezhető lesz a rendezvény. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kapott szponzori támogatással kapcsolatban a tiszta lepapírozott dolgokat szereti. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Ilyent nem szokott meghallani. Úgy gondolja, hogy aki mellé áll ez mellé az ügy mellé akár úgy 
hogy anyagilag támogatja, akár úgy, hogy termékkel támogatja a rendezvényt. Ezt tisztelni kell, a 
diszkréciót meg kell adni. Csak köszönet jár érte minden támogatónak. Tavaly könnyebb volt, idén 
nehezebb ilyen támogatókat találni. Tavaly is megoldottuk ezt, az idén is megoldjuk ezt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jobban szereti a számlás megoldást. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

A TSZ sem anyagilag támogatta a rendezvényt, hanem a díszítéshez adta az alapanyagot. A mostani 
színpad és egyéb díszítést is jól meg kell gondolni, mert utána lesz a másik rendezvény is. Kik 
lesznek az önkormányzat részéről a kapcsolattartók? 
 

Kómár József polgármester 
 

A szervezési oldalról Szabó Gábor és György Istvánné lesz a kapcsolattartó. A pénzügyi oldalról 
pedig a Képviselő-testület fog dönteni. Ha a sörpadokhoz és az asztalhoz tudunk biztosítani külön 
fedezetet, akkor az eredeti tervek szerint tudjuk a rendezvényt megvalósítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az pályázati feltételeknek megfelelően kell készíteni egy kis költségvetést. 
 

Podonyi Gábor Herédi Tánccsoport képviselője 
 

Ha az önkormányzat vállalja az étkeztetést, a rendezvény megszervezését minden további nélkül 
vállalja a Herédi Tánccsoport. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A rendezvényhez szükséges árajánlatokat úgyis az önkormányzatnak kell megkérnie, mert a szigorú 
számadásnak meg kell felelnünk. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudja jól, hogy képesek leszünk a rendezvények lebonyolítására. Felkéri a képviselőket, hogy 
aktívan vegyenek részt a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Javasolja, hogy a 
szeptember 8-át jelöljük meg a rendezvény időpontjának. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a határozat szövegét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, II. Táncos-dalos 
Zagyvaság megrendezéséről a körjegyző asszony által elhangzott határozati javaslatot, szavazásra 
teszi. 
 



~ 232 ~ 
 

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

110/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1 
019 476 célterület azonosítójú / EMVA IV. tengely – a LEADER keretében 
megvalósuló beruházások támogatása 2011. évben/„ II. Táncos- dalos 
ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű kulturális rendezvény megrendezésére 
elnyert pályázatát 2012. szeptember 8-án (szombaton) kívánja megvalósítani. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

Podonyi Gábor, a Herédi Tánccsoport képviselője elköszön és távozik az ülésről. Kómár József 
polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A II. Táncos-dalos Zagyvaság projektmenedzseri feladatára a Képviselő-testület 224/2011. számú 
határozatával 89.000 Ft-ot hagyott jóvá. Csökkentek itt is az egyéb költségek, 6 %-ot terveztünk a 
projektmenedzseri feladatokra. Úgy gondolja, hogy itt is a Juhász kupához hasonlóan kell a 
projektmenedzser díját kiszámolni. Javasolja, hogy az elszámolható 6 %-os mértékben állapítsa 
meg a Képviselő-testület a projektmenedzseri díjat. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, II. Táncos-dalos 
Zagyvaság projektmenedzseri feladatok díjazásáról szóló a körjegyző asszony által elhangzott 
határozati javaslatot, szavazásra teszi. 
 

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

111/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
EMVA IV. tengely keretében megvalósuló „II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – 
Heréd elnevezésű kulturális rendezvény” pályázat tárgyában hozott 
224/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata módosításával Nagyné Deme 
Krisztina egyéni vállalkozó (Hatvan) projektmenedzseri megbízási díját, vele 
egyeztetett módon, a pályázati elszámolható költségek változására tekintettel 46 
179 Ft+ÁFA összegre módosítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási díjra vonatkozóan a 
pályázati támogatás igénylésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre:15 nap 
  igénylésre: kiírás szerint 
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 Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A törvényi előírás szerint minden rendeletünkből törölni kell a szabálysértési rendelkezéseket, mert 
megszűnt a jegyzők szabálysértési jogköre. Az elsőfokú szabálysértési hatóság a Kormányhivatal, 
de minden ügyben fordulhatnak a Rendőrséghez. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezetet, szavazásra teszi. 
 

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

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
13/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a 
jegyző általános szabálysértési jogköre megszűnésére figyelemmel, az egyes önkormányzati 
rendeleteiben szabályozott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése érdekében egyes 
önkormányzati rendeletei módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a címerről, zászlóról és használatának 
rendjéről szóló 12/1998.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 10. § -a. 

 

(2) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a helyi környezet védelméről és a 
település tisztaságáról szóló 8/2003.(VI.23.) önkormányzati rendelete 12. § (2) - (3) 
bekezdése. 

 

(3) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 
11/2004. (II.24.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése. 

 

(4) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a telekhatártól betartandó legkisebb 
távolságok szőlő, gyümölcs és egyéb növények telepítésekor szóló 6/2001.(V.2.) 
önkormányzati rendelete 3 §-a. 

 

(5) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata a temetőkről és temetkezésről szóló 
15/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelete 29. § -a. 

 

(6) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata az állattartásról szóló 14/2004. (V.1.) 
önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

k m f 
 
 
 Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester          körjegyző 
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 Emlékparkban lévő vizesárok felújítására kivitelező kiválasztása 
 

Kómár József polgármester 
 

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Molnár & Molnár Kft.-től, a Kavicsút Kft.-től és 
a SZÉ-GÉ Trans Kft.-től kértünk árajánlatot. Az árajánlatok benyújtási határideje péntek 10 óra 
volt. Mindhárom vállalkozás megküldte határidőre az árajánlatát, mely szerint a Molnár & Molnár 
Kft. br. 630.326 Ft-ért, a Kavicsút Kft. br. 950.976 Ft-ért és a SZÉ-GÉ Trans Kft. br. 499.872 Ft-ért 
tudja elvégezni a felújítást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület erre a feladatra a 2012. évi költségvetésben 508.000 Ft + Áfa összeget 
biztosított. A vállalkozásoknak azonos műszaki tartalommal küldtük ki az ajánlattételi felhívást és 
kértük őket, hogy azon ne változtassanak. 
 

Kómár József polgármester 
 

A beérkezett árajánlatok alapján a SZÉ-GÉ Trans Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Az általa vállalt 
összeg mellett még marad pénz a műszaki ellenőr díjazására is, így a Dobroda-Infra Bt. fogja ezt a 
feladatot ellátni 40 ezer forintért. A Dobroda-Infra Bt. képviselője Lőrincz Lajos készítette az 
előzetes költségbecslést, melynek alapján kértünk meg a három vállalkozástól az árajánlatot. Az 
Emlékparkban Visontaiék házától a patak felé haladva lesz kimélyítve az árok, úgy hogy esése 
legyen. A Csillag utca két partján pedig a két befogadót betonelemekből kirakva fog elkészülni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Csak kotrás lesz vagy rendes árok fog készülni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ki lehet menni a munkát megnézni, és ha nem úgy készül, ahogy a képviselők gondolták lehet 
beszélni a vállalkozóval. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Emlékparkban 
vizesárok felújítására SZÉ-GÉ Trans Kft.-t valamint a Dobroda-Infra Kft. műszaki ellenőrzési 
feladatok elvégzésére való megbízását, szavazásra teszi. 
 

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

112/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Emlékparkban lévő árok felújítási munkáinak elvégzésével a  SZÉ-GÉ TRANS  ft.- t 
(Kerekharaszt) bízza meg legkedvezőbb árajánlata alapján, az abban foglalt műszaki 
tartalommal bruttó 499.872 Ft (azaz:négyszázkilencvenkilencezer-
nyolcszázhetvenkettő forint) vállalkozói díjért a 2012. évi költségvetésben a 
talajterhelési díj bevételből biztosított előirányzat terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt. 
(Karancskeszi)-t bízza meg 40.000 Ft (azaz: negyvenezer) díjazásért a 2012. évi 
költségvetésben biztosított előirányzat terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására: 15 nap. 
              munka megkezdése: 2011. június 15. 
Felelős: Kómár József polgármester 
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 Szociális rendelet módosítása 
 

(Rendelet-tervezet írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző üléseken már több alkalommal beszéltek arról, hogy a szociális rendeletünkben lévő 
méltányossági ápolási díj ellátást hatályon kívül kellene helyezni. Az önkormányzat által biztosított 
méltányossági ápolási díjhoz az állam közvetlen támogatást nem biztosít, így a megállapított ápolási 
díjat teljes egészében az önkormányzatnak kell megfizetni, mely egy ápoló esetében éves szinten 
eléri a 300.000 Ft-t. Az ápolási idő szolgálati időnek minősül és a nyugdíjnál figyelembe veszik. Ha 
most hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület ezt a nem kötelező ellátási formát, akkor az eddig 
megállapított ápolási díjban részesülők megmaradnak, mert szerzett jogot nem lehet elvenni 
senkitől. 
Kérdezi a Képviselő-testülettől kívánják-e megtartani továbbra is a méltányossági ápolási díj 
ellátási formát az önkormányzat szociális rendeletében? 
 

Kómár József polgármester 
 

Érdeklődött ez ügyben a környező településeken és már mindenhol megszüntették ezt a típusú 
ellátási formát. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Ha kivesszük a szociális rendeletünkből ezt a típusú ellátási formát, akkor elvesszük a lehetőséget 
az erre rászorulóktól. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tavalyi évben egy ilyen kérelem sem érkezett. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha hatályon kívül helyezzük a méltányossági ápolási díjas ellátási formát, akkor annak, aki a 
munkahelyét hagyja ott az ápolási díjért annak járni fog? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem fog járni ezentúl senkinek a méltányossági típusú ellátás, ha kivesszük a rendeletünkből. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy majd az FHT helyett ezt az ellátási 
formát veszik igénybe, mert ez az ellátás semmilyen feltételhez nincs kötve ellentétben az FHT-val. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Nem tudja támogatni a méltányossági ápolási díj hatályon kívül helyezését. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Akkor lenne, ha nagyon sokan kérnék ezt a fajta ellátást, de az előbb említett a körjegyző asszony 
hogy tavaly senki nem kérte. Véleménye szerint maradjon meg ez a lehetőség a szociális 
rendeletünkben. 
 

Orván Gábor képviselő 
 

Szűkítsük a kört, hogy ne mindenki vehesse igénybe. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagykökényesen próbálkozott már ezzel a lehetőséggel. Egyeztetett is erről a Törvényességi 
Főosztállyal. A Törvényességi Főosztály állásfoglalása szerint vagy ebben a formában adjuk ezt a 
típusú ellátást vagy kivesszük a rendeletből, mert nem kötelező ellátás, más megoldás nincsen külön 
feltételeket nem írhatunk elő, erről alkotmánybírósági határozat is van. Hasonló ez, mint az 
adósságrendezési szolgáltatás, melyet úgyszintén nem tud az önkormányzat biztosítani a lakosság 
részére, mert egyrészt nincs megfelelő szakképzettségű emberünk erre a feladatra, másrészt nem tud 
az önkormányzat ehhez a feladathoz előirányzatot biztosítani. 
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Kómár József polgármester 
 

Az a probléma, hogy sokan így akarnak rendszeres jövedelemhez jutni. Bár az is igaz, hogy az FHT 
és az ápolási díj összege között nincs nagy különbség csak ez szolgálati időt is biztosít. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Két oldala van a dolognak a rendes, tisztességes becsületes embertől is elvesszük ezt a lehetőséget, 
de viszont akkor a zsivány emberektől is elvennénk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Zárt ülésen az idén már beadott kérelmek kapcsán többször is beszéltünk már erről. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Azon betegeknek, akik súlyosan fogyatékosak alanyi jogon jár ez a típusú ellátás, attól nem fogjuk 
elvenni ezt a lehetőséget, csak a 18 év feletti tartós betegek gondozása után nem adjuk. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha kivesszük a szociális rendeletünkből ezt az ellátási formát, akkor is még ott lesz az átmeneti 
segély, mellyel tudunk a rászorulókon segíteni, csak kérnie kell. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az, akinek munkahelye van úgyse tudja ezt az ellátási formát igénybe venni, mert nem meri 
felmondani a biztos munkahelyét. Véleménye szerint, aki nem akar dolgozni az ne az ápolási díjból 
akarja megoldani a rendszeres havi ellátását. Neki ott a munkanélküli ellátás valamint az FHT, mely 
arra kellene, hogy ösztönözze, hogy munkahelyet létesítsen. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a törvény által engedélyezett, de külön nem támogatott, nem kötelező szociális ellátást az 
önkormányzat a továbbiakban nem tudja biztosítani, az önkormányzati rendeletünkből ki kell venni. 
2012.06.01-től benyújtott kérelmekre vonatkozna ez a szigorítás. Ismerteti a szociális rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a méltányossági ápolási díj 
hatályon kívül helyezése miatt az önkormányzat szociális rendeletének módosításáról szóló rendelet 
tervezetet, szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 2 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a 
következő rendeletet alkotja: 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
14/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011.(II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 43/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a 
következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 5. Ápolási díj 5. § (3) – (4) bekezdése a sorszámozás fenntartásával 
hatályát veszti. 

 

(2) A R. 5. § (10) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 
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2. § (1) Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba. 
 

(2) A rendelet 1. § rendelkezéseit a hatályba lépése napjától benyújtott kérelmek elbírálásánál 
kell alkalmazni. 

 

(3) A rendelet hatályba lépése előtti rendelkezések alapján megállapított méltányossági ápolási 
díj ellátások a jogosultság időtartama alatt a 2012. május 31-én hatályos önkormányzati 
rendeleti szabályok alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben meghatározott minimum összegben folyósítandók. 

 
 

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

 Hatvani úti fakivágással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi a Képviselő-testülettől, mit csináljanak a Hatvani úti fakivágási kérelemmel? 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Mindenki arra vár, hogy kivághassák a fákat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy kivágja vagy kivágatja a Hatvani úti fákat egy éven belül 
kötelező pótolni a fákat és ez millió költség. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A lakók kivághatják a fákat, de akkor segítsenek az önkormányzatnak abban, hogy a pótláshoz 
megveszik a fákat, az önkormányzat pedig elültetteti azokat. 
 

Kómár József polgármester 
 

A vállalkozó oszlopos tujafák ültetését javasolta. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Az Arany János utcai lakók is kérdezték már tőle, hogy mikor lesznek pótolva a kiszáradt fák. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Javasolja, hogy kérdezzük meg a lakosoktól, hogy segítenek-e a vásárlásba. Vagy másik lehetőség, 
hogy a fakivágást a tél elején csináljuk, és kora tavasszal pótoljuk, melyre a következő évi 
költségvetésben már tudunk biztosítani fedezetet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jó megoldásnak tartja, amit az előbb mondott Orbán Gábor képviselő úr, hogy a 2013. évi 
költségvetés terhére oldjuk meg a fapótlást. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvani úti fakivágást és 
pótlás újbóli elhatározását az előbb elhangzott képviselői javaslat alapján, szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

113/2012.(V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a 
Hatvani úti lakók fakivágási és fásítási kezdeményezését. 

 

A Képviselő-testület elhatározza a lakók által kért elöregedett fák kivágását és 
pótlását.  

 

A Testület a fakivágásra a 2012. október-november hónapokat, a fapótlásra pedig 
a 2013. évi költségvetésben biztosított fedezet alapján a 2013. március- április 
hónapokat jelöli meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a közútkezelői tulajdonosi 
hozzájárulás beszerzését követően a fakivágási engedély és az újratelepítési 
javaslat és árajánlat megkérésére, valamint a 2013. évi költségvetésben a fapótlás 
költségeinek tervezésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

 TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a 
kistérségben” tárgyú pályázattal kapcsolatban tájékoztatás 

 

Kómár József polgármester 
 

A Hatvani Önkormányzat megkereste a Herédi Önkormányzatot, hogy a Hatvani Önkormányzat az 
Albert Schweitzer Kórházzal közösen kíván pályázni erre a programra. A pályázathoz 
csatlakozhatunk, melyhez csak egy szándéknyilatkozatra van szüksége a Hatvani 
Önkormányzatnak. Maga a pályázat 100 %-ban támogatott, a Herédi Önkormányzatnak csak annyi 
dolga van, hogy magát a rendezvényt kell megszerveznie pl.: iskolai egészségnapot, lakossági 
szűrővizsgálatot vagy bármilyen egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényt, melyhez kapunk a 
támogatást. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a TÁMOP-6.1.2/11/3 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben” tárgyú pályázathoz 
Heréd Önkormányzat csatlazását, szavazásra teszi. 
 

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

114/2012. (V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Albert 
Schweitzer Kórház és Rendelőintézet valamint a Hatvan Város Önkormányzata 
TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok a kistérségekben” tárgyú pályázati lehetőségét és úgy határozott, hogy 
Heréd község csatlakozni kíván ehhez a pályázathoz. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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 Szivárvány Családsegítő Szolgálat nyári foglalkozáshoz támogatás kérése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az első napirendi pontnál már említette, hogy a nyári gyermekétkeztetéshez a gyermekek részére 
különböző programokat kell biztosítani. A programok lebonyolításához kérni fogjuk a Családsegítő 
Szolgálat segítségét. Így a nyári foglalkozáshoz anyagköltségre 10.000 Ft támogatást kérnek az 
önkormányzattól. A támogatást az általános tartalékalap terhére tudja biztosítani az önkormányzat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Családsegítő Szolgálat 
nyári gyermekek foglalkoztatáshoz 10.000 Ft-os támogatását, szavazásra teszi. 
 

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

115/2012. (V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő 
Szolgálat nyári gyermekprogramjai anyagköltségére 10.000 Ft előirányzatot 
biztosít a város és községgazdálkodás szakfeladaton az általános tartalék 
terhére. 

 

Az átcsoportosítás rendelettel történő elfogadására a 2012. évi I. félévi 
beszámoló részeként kerül sor. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 2012.09.30. 

 
 

 Multifunkciós irodai eszköz beszerzés pályázathoz ajánlattételi felkérés 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Május 14-én megkaptuk a multifunkciós eszköz beszerzésre benyújtott pályázatunkról a részben 
helyt adó határozatot, mely szerint 943.110 Ft-ot kapunk. Meg kellene kérni újból az árajánlatokat. 
Kérdezi a képviselőktől, kitől kérjük árajánlatot? Ha pályázati pénzről van szó, akkor minimum 
három árajánlatot kell kérni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérjünk árajánlatot az MM Max Kft.-től, a Tari Attilától és a Silver Copy Kft.-től.  
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a multifunkciós irodai 
eszköz beszerzésre ajánlattetők felkérését, szavazásra teszi. 
 

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

116/2012. (V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy EMVA 
IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló beruházások támogatása 2011. 
évben / A „Falusi lakosság kényelmét szolgáló multifunkciós irodai eszköz 
beszerzésé” elnyert pályázathoz az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot Xerox 
WorkCentre 7125 multifunkciós irodai eszközre: 

1. MM Max Kft. (Szolnok) 
2. A- Tari Computers Kft. (Hatvan); 
3. Silver Copy Kft.(Lőrinci). 

 

A testület felkéri a polgármestert az ajánlattevői felhívások kiküldésére. 
 

Határidő: kiküldésre:2012. 05.30 
     ajánlatok beérkezésére: 2012. 06.11. 
Felelős: Kómár József polgármester 
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 POLISZ Biztonsági Szolgálat tájékoztatása 
 

Kómár József polgármester 
 

Levélben tájékoztatott bennünket a POLISZ Biztonsági Szolgálat, hogy az óvodai riasztó ingyenes 
távfelügyeleti szolgáltatása lejár. Ha a szolgáltatásra továbbiakban is igényt tartunk 2.200 Ft/hó + 
Áfa összegért tudják vállalni. A főzőversenyen beszélt ez ügyben a riasztóbekötést végző 
vállalkozóval, aki elmondta, hogy lehetőség van arra is, hogy itt helyben kijelölt személyhez 
menjen a riasztás baj esetén. Ezért javasolja, hogy ne tartsunk igényt a POLISZ Biztonsági 
Szolgálat távfelügyeleti szolgálatára. 
 

A képviselők a javaslattal egyet értettek. 
 
 

 ALTIBEKA Kft. fák, cserjék és virágos telepítéséről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megtörtént a fák, cserjék és virágok ültetése. 
 
 

 Magyar Közút kezelő Kht. tájékoztatója 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Magyar Közútkezelő Kht. megküldte a Hivatalnak Pintér Imréné tájékoztatását a buszmegálló 
áthelyezéssel kapcsolatban, melyet másolatban meg is küldtük részére. 
 

 Baucont ügyben 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A képviselő-testületi döntésnek megfelelően megküldtük a NAV-nak az állásfoglalási kérésünket. 
Várhatóan egy hónapon belül megérkezik az állásfoglalás az ÁFA kérdéséről és folytatódhat a 
szerződéskötés előkészítése. 
 
 

 Alapító okirat módosítása 
 

(Határozati javaslat írásban mellékeltve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz 
 

A Magyar Államkincstárnak megküldtük a Körjegyzőség Alapító Okiratának a módosítását. Ezt 
követően érkezett az MÁK-tól egy hiánypótlási felhívás, melyben azt kifogásolják, hogy hatályon 
kívül helyezett Státusztörvény miatt is módosítani kellene a Körjegyzőség Alapító Okiratát. Ezért 
most a jogszabályi változásnak megfelelően két pontot kivesszünk a Körjegyzőség Alapító 
Okiratából. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Körjegyzőség Alapító 
Okiratának módosítását, szavazásra teszi. 
 

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

117/2012. (V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-
Nagykökényes Körjegyzőség alapítója a költségvetési szerv 4/ 2007. (X. 9) 
Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott, többször 
módosított Alapító Okiratát a Heves Megyei Államkincstár felhívására 
ismételten felülvizsgálta és a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezésére 
tekintettel a következők szerint módosítja: 

 

1. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okiratának az intézmény 
típus szerinti besorolásáról szóló 7. pontja hatályát veszti. 
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2. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okiratának a költségvetési 
szerv kiegészítő tevékenységéről szóló 12. pontja hatályát veszti. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal a Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség Alapító Okiratát egységes szerkezetben. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel 
együtt az egységesített alapító okiratot a társult önkormányzat által való 
jóváhagyást követően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre a MÁK-hoz 
nyújtsa be.  

 

Határidő: 20 nap  
Felelős: körjegyző 

 
 

 Gombaüzemmel kapcsolatban 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Gombaüzemmel kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nincs semmi változás. Nem kapott banki hitelt a vállalkozó. 
 
 

 Emlékpartba ’56-os kopjafa emlékmű állítása  
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az Emlékparkban 56-os emlékmű kopjafát szeretne állítani a JOBBIK helyi szervezete. A JOBBIK 
helyi szervezete vállalja, hogy elkészítteti az 56-os kopjafát csak abban szeretne segítséget kérni az 
önkormányzattól, hogy a kopjafa környékének kövezéséhez anyagilag járuljon hozzá. 
 

Kerestély Gyula képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő-testület 7 főről 6 főre csökkent. 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Javasolja, hogy kapjanak 50.000 Ft-ot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az Emlékparkban 56-os 
kopjafa emlékmű állításához való hozzájárulást a körjegyző asszony által ismertettet határozati 
javaslat alapján, szavazásra teszi. 
 

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

118/2012. (V.21.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 
koncepcióhoz benyújtott kopjafa állítási képviselői javaslatot megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója elhatározza az 
önkormányzat tulajdonában álló 65. hrsz-ú közterületen a JOBBIK herédi 
alapszervezettel közösen ’56-os kopjafa felállítását és annak megvalósításához a 
2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére 50.000 Ft-ot biztosít. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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 Nyári gyermekétkeztetés 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Benyújtottuk a nyári étkeztetésre a pályázati igényünket. A Magyar Államkincstár visszajelzett, 
hogy az igényelt 20 +1 fő mellé még további 1 főnek biztosíthatjuk a nyári gyermekétkezetést. Így 
nyáron 22 fő részére tudjuk biztosítani a nyári gyermekétkeztetést, ebből 21 fő támogatott, 1 fő 
pedig az önerő. 
 

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 Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


