73-7/2012.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. március 19.-én 15 órakor megtartott soros
üléséről.
Határozat száma:
43/2012.(III.19.)
44/2012.(III.19.)
45/2012.(III.19.)
46/2012.(III.19.)
47/2012.(III.19.)
48/2012.(III.19.)
49/2012.(III.19.)
50/2012.(III.19.)
51/2012.(III.19.)
52/2012.(III.19.)
53/2012.(III.19.)
54/2012.(III.19.)
55/2012.(III.19.)
56/2012.(III.19.)
57/2012.(III.19.)
58/2012.(III.19.)
59/2012.(III.19.)
60/2012.(III.19.)
61/2012.(III.19.)
62/2012.(III.19.)
63/2012.(III.19.)
Rendelet száma:
8/2012.(III.20.)

Tárgy:
Herédi Népdalkör Egyesület 2011. évi beszámoló elfogadása
Hip-Hop Tánccsoport 2011. évi beszámoló és a 2012. évi támogatás
elfogadása
Kokoro Dojo Egyesület 2011. évi beszámoló elfogadása
Holtidő Zenekar 2011. évi beszámoló elfogadása
Kutyahűség Alapítvány 2011. évi beszámoló és 2012. évi támogatás
elfogadása
HPV vírus elleni oltóanyag vásárlásáról döntés
Hatvan Város ÉMOP 5.1.2 pályázathoz nyilatkozat
Herédi Tánccsoport 2011. évi beszámoló elfogadása
Immofix Kft. tyúktojás áremelési kérelmének elutasítása
Bálint Sándor levelére válasz
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményi Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása
Hatvani KEOP-7.1.1.1 hulladékpályázathoz csatlakozásról előzetes
vélemény
Hatvan szociális és gyermekjóléti ellátórendszer átalakításához
hozzájárulás
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
átalakításához hozzájárulás
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Alapító Okirat
módosításának elfogadása
Házi segítségnyújtás térítési díjának véleményezése
eMedworkS szoftver alkalmazásáról
Mozgókönyvtári pályázathoz csatlakozás támogatása
Herédi Nagycsaládosok helyiség használatáról
Herédi Nagycsaládosok Élelmiszer Bank nyilatkozatáról
Tárgy:
A nem jövedelem alapú helyi támogatásokról szóló 8/2011. (III.29.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Heréd, 2012. április 3.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

~ 83 ~

73-7/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. március 19.-i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Orbán Gábor és Samu
Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási előadó;
Dr. Kurpé László háziorvos
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent vendéget, képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 4 képviselő jelen van.
Kapuszta János és Papp Ákos képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt a későbbiek
folyamán fog csatlakozni az üléshez. Kerestély Gyula képviselő úr telefonon jelezte, hogy egyéb
elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Papp Ákos képviselő úr emailben jelezte, hogy számára nem elfogadható, hogy március 15-én
találta meg a postaládájában a képviselő-testületi ülés anyagát. Az előrehozott időpont miatt nem
tud itt lenni, de igyekszik minél előbb csatlakozni az üléshez. A Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezése miatt hoztuk egy héttel előbbre a képviselőtestületi ülés időpontját. A testületi anyagot 03.14-én délután küldtük ki, reméltük elegendő idő ez
az ülésig. A megváltozott időpontról őt előbb nem értesítettünk, melyért elnézést kért emailban a
képviselő úrtól. Papp Ákos képviselő úr kérte, hogy az e-mailben érkezett levelét csatoljuk a
jegyzőkönyvhöz.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalásának módosítására.
A napirend előtti lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót nem tárgyalja meg a Képviselőtestület csak a következő ülésen, így a beszámoló lekerül a napirendről.
A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosított javaslattal egyhangúan
egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Tájékoztató Heréd község egészségügyi alapellátása helyzetéről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti Dr. Kurpé László háziorvost. Megkérdezi, kívánja-e kiegészíteni a tájékoztatót.
Dr. Kurpé László háziorvos
Köszönti a jelenlévőket. Nem kívánja kiegészíteni a megküldött tájékoztatóját.
Tudja jól, hogy sok településen komoly probléma van az önkormányzat és a háziorvos között.
Heréden jól tudnak együttműködni. Megfelelőnek tartja mind az orvosi rendelő épületét, mind a
rendelkezésére álló felszerelést.
Sajnos mindannyian tudjuk, hogy a község lakossága folyamatosan öregszik, annak ellenére, hogy
sok fiatal házaspár költözött a községbe az elmúlt időben. Egyes fiatalok magatartására továbbra is
az önpusztító életforma jellemző.
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Az idei évben is szeretné megszervezni az Egészségnapot a korábbi éveknek megfelelően,
amelynek célja a dolgozó lakosság egészségi állapotának szűrése. Várhatóan valamikor az ősz
folyamán kerülne sor erre.
A tavalyi év végén az OEP által kiírt eszközbeszerzési pályázaton indult, így sikerült több olyan
eszközt beszereznie, mellyel az orvosi ellátás színvonalát tudja emelni. Az eszközöket saját maga
vásárolta meg, melyet 30 hónapon keresztül havi 50.000 Ft támogatással fog visszakapni az OEPtől. Ha valakit érdekelnek a képviselők közül az újonnan beszerzett eszközök, akkor annak nagyon
szívesen megmutatja azokat.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
György Istvánné alpolgármester
Hol tart az idei influenzajárvány?
Dr. Kurpé László háziorvos
A járvány végéhez közeleg egyre kevesebb a beteg, az idei évben nem volt olyan vészes a járvány.
Kómár József polgármester
A tájékoztatóban szerepel, hogy közel 2328 betegkártyával rendelkezik, mely véleménye szerint
jónak mondható.
Dr. Kurpé László háziorvos
Valóban sok betegkártyája van, de van ezek közül olyan is, aki nem herédi és nagykökényesi lakos.
A betegkártyák 80-85 %-ban helyi lakosoktól származnak.
Kómár József polgármester
Külföldi munkavégzés céljából ugye nem kívánja elhagyni a mostani praxisát?
Dr. Kurpé László háziorvos
Nem áll szándékában külföldön munkát vállalni, bár több helyről is kapnak a háziorvosok ajánlatot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hatvan Város Polgármesterétől kapott a Képviselő-testület megkeresést, melyben javasolja, hogy az
önkormányzat az eMedworkS szoftver vásárlásához nyújtson támogatást. Megküldtük ez a levelet
Dr. Kurpé László háziorvosnak is. A háziorvos az egészségügyi ellátást vállalkozási formában látja
el, így az önkormányzat nem fizetheti helyette az új szoftver beszerzését és havidíját.
Dr. Kurpé László háziorvos
Igen megkapta a levelet és érdeklődött is ez ügyben. A kapott tájékoztatást ismerteti a Képviselőtestülettel. Ebben a formában nincs jelentősége az új szoftver megvásárlásának. Beszélt az
alkalmazni kívánt eMedworkS szoftver céggel is erről. Úgy gondolja, hogyha majd a kórház
alkalmazza ezt a szoftvert, akkor a későbbiek folyamán valószínűleg ő is meg fogja vásárolni.
A mostani szoftver programjával meg van elégedve a betegek leletihez így is hozzáfér. Az
eMedworkS program elődjével korábban már dolgozott és nem volt azzal a programmal sem semmi
problémája. Úgy gondolja, hogy nem az önkormányzat feladata a szoftver megvásárlása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is lesz HPV vírus elleni oltás. Megkérte a védőnőt, hogy
szervezzen a szülők részére tájékoztatást, hátha többen fogják kérni ezáltal az oltást. Kimutatásunk
alapján az 1996-1998. éves korosztályban 22 leánygyermek vehet részt a mostani oltásban. Kérdezi
Dr. Kurpé László háziorvostól továbbra is vállalja az oltást?
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Dr. Kurpé László háziorvos
Természetesen vállalja az oltást. Mostanság erre több helyről lehet erről is hallani, így várható,
hogy most többen fogják kérni. Jó dolognak tartja az oltást és nagyon szívesen segít az oltás
lebonyolításában. A tavalyi évben is rendben ment, semmilyen probléma nem volt az oltóanyagot
szállító céggel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A későbbiek folyamán fogja megtárgyalni a HPV vírus elleni oltóanyag vásárlását a Képviselőtestület, de a hozott döntésről tájékoztatni fogjuk a doktor urat. A Képviselő-testület lehetőséget
kíván biztosítani a tavalyi évben megszólított leánygyermekeknek, akiknek szülei tavaly nem
kérték, ezért újból részükre is biztosítjuk az oltóanyagot.
Dr. Kurpé László háziorvos
Szeretné a klímát kiépítetni a rendelőben. Tudomása szerint az iskola mellett lévő kútból meg
lehetne oldani szivattyúval a hidegvíz keringetését. Megvárja, hogy az új épület a nyáron hogyan
fog felmelegedni, ettől teszi függővé a klíma kiépítését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kút a Vízmű Zrt. tulajdona, így tőlük kell engedélyt kérni erre.
Kómár József polgármester
A Vízmű Zrt. vezetőjében beszélt a terület rendbe tételéről. Ő akkor azt mondta, hogy nagyon
szívesen átadják az önkormányzatnak azt a területet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, az önkormányzat levélben felhívja a Vízmű Zrt. figyelmét, hogy az a terület
balesetveszélyes és megkérjük őket, oldják meg a felmerült problémát.
Orbán Gábor képviselő
Az a probléma, hogy jelenleg nincs is kerítése a Vízműnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A rendelő fűtés problémája megoldódott?
Kómár József polgármester
Még nincs teljesen megoldva, folyamatosan dolgoznak rajta.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azért alkalmaztunk műszaki ellenőrt, hogy az átadáskor ellenőrizze a fűtés működését is. Emiatt is
húzódott a pályázati támogatás pénzügyi elszámolása, mely körülbelül két hete megérkezett, csak
20.000 Ft-tal kaptunk kevesebbet, mint a megítélt pályázati támogatás összege volt.
Kómár József polgármester
A régi háziorvosi rendelő épületének a tavaly előtti árvíz nagyon rosszat tett. Sajnos az épület alapja
már teljesen a föld felszíne alatt van, így nem csoda, hogy a vizet magukba szívják a falak.
Samu Alfonzné képviselő
Gyógyszertár nyitva tartását nem lehetne jobban a rendelési időhöz igazítani?
Dr. Kurpé László háziorvos
A Patikával szóbeli megállapodása van, hogy amíg ő rendel, addig nem zárnak be. Az, hogy ez
mennyire valósul meg, nem tudja.
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Kómár József polgármester
Már korábbi ülésen is volt téma a gyógyszertár nyitva tartása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet kért állásfoglalást a Kormányhivataltól az önkormányzati épület
ingyenes használatba adásával kapcsolatban, mert az új nemzeti vagyonról szóló jogszabály szerint
csak annak adható ingyen használatba az épület, aki közfeladatot lát el. A probléma az, hogy
véleménye szerint a gyógyszertár nem közfeladatot lát el.
Orbán Gábor képviselő
A gyógyszertár megfelelő nyitva tartása a gyógyszerész érdeke is, hiszen vállalkozó ő is,
rugalmasabban kellene ehhez a kérdéshez állni.
Dr. Kurpé László háziorvos
Biztos, hogy van valami probléma, mert a betegek fele nem itt váltja ki a gyógyszerét. Nem érti,
mert egy bizonyos gyógyszerpalettából ír fel receptet és sokan panaszkodnak, hogy csak másnapra
vagy felírásra hoznak ki gyógyszert a gyógyszertárba.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heréd község
egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztató elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Heréd község egészségügyi
alapellátásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Dr. Kurpé László háziorvos elköszön és távozik az ülésről. Józsa Anita a Szivárvány Családsegítő
Szolgálat családsegítője megérkezett az ülésre.
II.

Napirendi pont

Tájékoztató a községben végzett családsegítő szolgáltatás
munkájáról és eredményeiről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget, Józsa Anita családsegítőt a Szivárvány Családsegítő Szolgálattól.
Kérdezi kíván-e kiegészíteni a megküldött tájékoztatót.
Józsa Anita családsegítő
A tájékoztatóból kimaradt, hogy az eddigi szerdai és csütörtöki ügyfélfogadási idő szerdára és
péntekre módosul. Szerdán 8-11,30-ig valamint pénteken 10-13-ig tart az ügyfélfogadási idő.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Így is fedi a Szolgálat ideje a hivatali időt, tud a Szolgálat jelezni a Hivatal felé, ha baj van.
Józsa Anita családsegítő
A tájékoztatóból kimaradt, hogy szeretnénk köszönetet mondani a nyári foglalkozáshoz biztosított
önkormányzati támogatásért. A Családsegítő Szolgálat újabb célkitűzése, hogy a helyi újságban
minden alkalommal szerepeljenek legalább egy cikk erejéig. Most is az ezzel a testületi
tájékoztatóval küldtek egy lakossági tájékoztatást is a soron következő újságba. Továbbra is a
Családsegítő Szolgálat minden szolgáltatása térítésmentes, de ehhez az ügyfélnek több esetben
Hatvanba kell utaznia.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Családsegítő Szolgálat munkáját segítené, ha lenne helyben megfelelő internete a Szolgálatnak?
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Józsa Anita családsegítő
Nem tudja, mert ezeket a TB nyomtatványokat alá kell írattatnia.
György Istvánné alpolgármester
A körjegyző asszony arra gondolt, hogy esetleg könnyebb lenne, ha helyben ki tudnák nyomtatni a
formanyomtatványokat.
Józsa Anita családsegítő
Ezzel nincs probléma. Ha felkeresi őket az ügyfél a következő alkalomra már hozzák is a megfelelő
nyomtatványt. A legnagyobb probléma az, hogy a legtöbb ügyfél aki megkeresi őket nincs tisztában
a részére biztosított ellátással, és ez csak akkor derül ki, amikor mélyebben belemerülnek a
nyomtatvány kitöltésébe. A nyugdíjazással kapcsolatos ügyekben Gulyás Beátához a Szolgálat
vezetőjéhez is lehet fordulni, nem kell ezért Gyöngyösre a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz
felmenni.
Kómár József polgármester
Tüzetesebben átolvasta a tájékoztatót. Olvasta, hogy az ügyfelek száma csökkent. A tájékoztató
jelentős része foglalkozik a pénztelenség kérdésével. Súlyos probléma ez, de viszonylag jól állunk
itt Heréden.
Olvasta a tájékoztatóban is, hogy a Máltai Szeretetszolgálat egy esetben segített herédi lakosokon,
mely segítség véleménye szerint nem volt indokolt. A segítségre szoruló lakosok házának fala nem
a tavaly előtti árvíz miatt dőlt ki, hanem azért, mert csőtörés volt nála, amit nem szüntetett meg
évek alatt sem annak ellenére, hogy erre a mellette lakó szomszéd több alkalommal felhívta a
figyelmét. Szomorúnak tartja, hogy ezek az emberek odáig képesek voltak elmenni, hogy cikk
jelent meg róluk az újságban. A kapott segítséget pedig lassan teljesen felélik és mégsem tettek és
tesznek semmit annak érdekében, hogy a ház falának további kidőlését megakadályozzák.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ebben az a legszomorúbb, hogy aki nem teljesen mond igazat az segítséget kap, aki pedig nem kér
segítséget, hanem saját költségén próbál megoldást találni magára marad.
Sajnos a rendkívüli hideg időjárás alkalmával is azt tapasztalta a Hivatal, hogy sok helyen maga a
rászoruló is hibás a kialakult helyzetért, valamint hogy a rokonok sem törődnek egymással. Sok
esetben meg lehetett volna kérdőjelezni a rászorultságot, de mégsem tettük, tesszük meg, mert a
szociális ellátásoknál nem nézünk „érdemtelenséget”.
Kómár József polgármester
Való igaz, hogy volt olyan hely, ahol a második tűzifa kiszállításakor a környező lakók nem
tetszésüket fejezték ki.
Józsa Anita családsegítő
Az egyik ilyen rászorulónak most próbálnak Idősek Otthonában elhelyezést intézni, csak az a
probléma, hogy eltartási szerződéssel rendelkezik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem tartási szerződése van, hanem életjáradékot kap.
Kómár József polgármester
Azt hangoztatják, hogy felbontották a szerződést, de erről hivatalos papír nincsen a mai napig.
Józsa Anita családsegítő
Az ügyfél be is hozta ezt a szerződést, melyet ő megnézetett szakemberrel, aki azt mondta, hogy
elegendő mértékű így a teljesítés. Ha az ügyfélnek nem tetszenek a szerződési feltételek, neki kell
kezdeményeznie szerződés módosítását. A probléma ebben az esetben az, hogy az ügyfél nem érti
meg, amit mondanak neki.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tájékoztatóban nem olvasta, hogy a rendkívüli hidegre való tekintettel a Családsegítő
Szolgálatnak is be kellett-e járnia a településeken a rászorulókat. Milyen tapasztalatokat szereztek?
Józsa Anita családsegítő
Sokan meglepődtek, hogy felkeresték személyesen őket, de mindenhova beengedték őket.
Feltérképezték a falu helyzetét. Mindenhol elmondták, hogyha kérik, nagyon szívesen felkeresik
máskor is őket, melynek semmilyen pénzügyi következménye nem lesz. Tájékoztatták a
meglátogatottakat arról is, hogyha felkeresik a Szolgálatot nagyon szívesen segítenek problémáik
megoldásában. A legtöbb igény élelem és ruházat iránt volt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kaptunk a Családsegítő Szolgálattól segélyezésre javaslatot. A jelzőrendszerben nemcsak a
Hivatal keresheti meg a Családsegítő Szolgálatot, hanem a Szolgálat is a Hivatalt, és ha tudunk,
nagyon szívesen segítünk.
Józsa Anita családsegítő
A kapott jelzés alapján is felkeresték a lakosokat, de nem volt olyan eset, amit nem tudtak volna
megoldani. Egyedül jelen pillanatban a felnőtt emberek ruhával történő ellátása okoz problémát.
György Istvánné alpolgármester
Nem lehet ezeket az embereket a tisztálkodásra is felszólítani?
Józsa Anita családsegítő hatvani tapasztalatokat ismerteti a Képviselő-testülettel.
Kómár József polgármester
A legtöbb hajléktalan alkohol problémával is küszködik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Családsegítő Szolgálatot szenvedélybetegek is megkeresik?
Józsa Anita családsegítő
Igen, szoktak szenvedély betegek is menni hozzájuk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Nagycsaládosok élelmiszer osztásával kapcsolatban milyen információ vannak a Családsegítő
Szolgálatnak? Volt olyan év, amikor a Képviselő-testület úgy támogatta az élelmiszerprogramot,
hogy bevonta ehhez a Családsegítő Szolgálatot. A mostani Nagycsaládosok Egyesületével
semmilyen kapcsolata nincs a Szolgálatnak?
Józsa Anita családsegítő
Régebben Gúziné Csillával tartották a kapcsolatot.
Kómár József polgármester
Már nem ő az egyesület vezetője, hanem egy kállói hölgy. Mészárosné Koncz Szilviának hívják a
mostani vezetőt, akinek semmilyen kötődése nincs Herédhez.
Józsa Anita családsegítő
Akkor a mostani herédi Nagycsaládosokkal nem állnak kapcsolatban. A Szolgálat Vámosné
Erzsikével áll kapcsolatban, de ő a hatvani csoporthoz tartozik.
Kómár József polgármester
A régi fogászati rendelőt az önkormányzat szeretné felújíttatni és utána a Családsegítő Szolgálatot
és a Gyermekjóléti Szolgálatot szeretné a felújított épületben elhelyezni.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az internet akkor továbbra sem megoldott?
Józsa Anita családsegítő
Sajnos nem, mert olyan régi már a Szolgálat számítógépe, hogy arra nem lehet rákötni a vezetékes
internetet. A laptop pedig a mobil internettel annyira lefedett, hogy csak a parkban tudnak vele
internetezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor új asztali számítógépre lenne szüksége a Szolgálatnak? Tapasztalata szerint a mai világban
internet nélkül nem lehet dolgozni.
Kómár József polgármester
Köszönjük a tájékoztatást.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Családsegítő Szolgálat
tájékoztatóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Családsegítő Szolgálat tájékoztatóját
elfogadta.
Józsa Anita családsegítő elköszön és távozik az ülésről. Mocsár Katalin a Herédi Népdalkör
Egyesület képviselője és Baranyi Andrea a Hip-Hop Tánccsoport képviselője megérkeznek az
ülésre.
III. Napirendi pont
Támogatott szervezetek beszámolója a 2011. évi önkormányzati
támogatás felhasználásáról és tájékoztatója és eredményeikről
 Herédi Népdalkör Egyesület 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget, Mocsár Katalint a Herédi Népdalkör Egyesület képviselőjét.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Herédi Népdalkör Egyesületnek 2011. évben
biztosított 500.000 Ft támogatást a Képviselő-testület, melyet teljes egészében nem sikerült
felhasználniuk, ezért a felmaradó közel 220.000 Ft-ot vissza kellett utalniuk az önkormányzat
számlájára. Kérdezi Mocsár Katalintól a Herédi Népdalkör Egyesület képviselőjétől kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A törvény azt mondja, hogy a közpénzekkel szigorún kell gazdálkodni. Ha mi adunk támogatást
azzal a támogatott szervezetnek el kell számolnia. Ha a kapott támogatást teljes egészében nem
tudja felhasználni a támogatott szervezet, a megmaradt pénzt nem tarthatja meg, hanem vissza kell
adnia az önkormányzatnak a különbözetet. A Herédi Népdalkör Egyesület esetében egy külföldi
fellépés elmaradt és ennek a pénzösszegét nem sikerült másra felhasználni. Jövőre szigorítás lesz
ebben is az önkormányzatnál. A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló új törvényi
előírás szerint csak pályázat útján lehetne a civil szervezeteknek támogatást biztosítani. További
feltétel, hogy az előző évi támogatással, számlával el kell számolni, a szervezet beszámolóját
nyilvánosságra kell hozni és megállapodást kell kötnünk.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
A pályázaton való indulásnak feltétele lesz, hogy a támogatott szervezet Egyesület legyen?

~ 90 ~

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen vagy lehet pl. Alapítvány is. A nem egyesületi formában működő szervezetek eddig a
támogatott összeget az önkormányzat Művelődési Ház szakfeladatán tudták igénybe venni,
számlájukat fizettük ki a Testület által jóváhagyott keretig. Régen nem teljesen így zajlottak a
támogatások, de 2011. év végén jelentősen szigorodott a civil szervezetekről szóló jogszabály.
A 2012. évben a Képviselő-testület által megszavazott támogatások határozataiban szerepelt is,
hogy az önkormányzat abban az esetben tudja biztosítani a megítélt támogatást, ha a 2011. évi
támogatásról számlával elszámol a szervezet.
A Népdalkör Egyesület megküldte a 2011. évi beszámolóját számlákkal és ekkor derül ki, hogy
nem használta fel teljes egészében a megítélt támogatást. A belső ellenőrrel egyeztetett. Ismerteti a
Képviselő-testülettel a belső ellenőr írásbeli válaszát. Erről tájékoztatta a Herédi Népdalkör
Egyesületet levélben. Az Egyesület megértette és visszautalta a közel 220.000 Ft-os
pénzmaradványát. Mint utóbb kiderült a pénz azért maradt meg, mert a tavalyi évben nem tudtak
elmenni a szlovákiai Kürtre. Ha esetleg az Egyesületnek az ez évre megítélt támogatási összeg
kevés bizonyul, akkor többlettámogatási kérelmet kell benyújtania és a Képviselő-testület dönt,
hogy további támogatást biztosít-e az Egyesületnek.
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Mit jelent a beszámoló bírósági letétbe helyezése?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A bírósági letétről tudnia kell a könyvelőnek. Ha a civil szervezetnek van honlapja a pénzügyi
beszámolóját a honlapon is közzé kell tenni.
Az idei évtől fogva minden támogatott szervezettel támogatási szerződést kell kötni, melynek
előfeltétele, hogy a Képviselő-testület elfogadta az előző évi támogatásról szóló beszámolót.
A jogszabályi változás azt a célt szolgálja, hogy a közpénzzel szigorúan el kell számolni.
Kómár József polgármester
Az Egyesület megértette miről van szó. A korábbi években is bármire volt szükségük az
önkormányzat mindig a lehetőségeinek megfelelően támogatta. Ez a jövőben is így lesz.
György Istvánné alpolgármester
Ez egy új rendszer, melyhez minden civil szervezetnek alkalmazkodnia kell.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tájházat felújíttatta az önkormányzat belülről azonban még nincs rendben. Polgármester úr
Mocsár Katalint kérte fel a berendezésben legyen segítségünkre.?
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
A tájházon lévő hibákat kell elsőnek kijavítani, mert addig nem lehet berendezni pl.: a kerítés
magas abból legalább 20 cm le kellene vágni; a ház belső plafonját és padlózatát is rendbe kell
tenni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mit kell a belső részeken javítani? Úgy tudja, hogy most lett kifestve. Mikorra lehet készen?
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
A plafont mázolni kellene. A mozaik csempét fel kellene szedni, mert régen nem volt csempézve.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Milyenre kellene a mennyezetet átfesteni?
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Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője
Legjobb lenne barnára átfesteni olajfestékkel. A rendbetételhez több fiatalember segítségére is
szükség lenne, mert a Herédi Népdalkör Egyesület tagjai már öregek ehhez a feladathoz.
Kómár József polgármester
A Tájház rendbetételéhez szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni. Megköszöni Mocsár
Katalinnak Herédi Népdalkör Egyesület képviselőjének a tájékoztatást.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Népdalkör
Egyesület 2011. évi beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Népdalkör
Egyesület 2011. évi tevékenységéről adott tájékoztatóját és a 2011. évre az
Egyesület működéséhez kapott 500 eFt önkormányzati támogatásából igénybe
vett 279.388 Ft felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A fellépés elmaradás miatt fel nem használt 220.612,- Ft támogatási összeget az
Egyesület az önkormányzat számlájára átutalta.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Mocsár Katalin Herédi Népdalkör Egyesület képviselője elköszön és távozik az ülésről.
 Hip-Hop Tánccsoport 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget a Hip-Hop Tánccsoport képviselőjét, Baranyi Andreát.
A megküldött beszámolót minden képviselő megkapta. Kérdezi Baranyi Andreától a Hip-Hop
Tánccsoport képviselőjét kívánja kiegészíteni a beszámolóját?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Annyival szeretné kiegészíteni a beszámolóját, hogy a Művelődési Ház nagytermében szeretne
valamelyik falra egy nagytükröt felhelyezni, mert ez minden tánccsoport számára előnyös lenne.
Orbán Gábor képviselő
Mekkora tükör kellene?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Szerinte kb. 2 méter magas és 4 méter hosszú tükör elég lenne. A táncosoknak nagy segítség lenne,
ha látnák is, ahogy táncolnak.
Kómár József polgármester
Az előző testületi ülésen, amikor a Képviselő-testület a támogatásokról szavazott nem tudott
dönteni a Hip-Hop Tánccsoport ügyében. Felmerült egy probléma, mégpedig, hogy minden egyes
óráért fizetnek mind a gyerekek, mind a felnőttek. Volt olyan képviselő, aki jelenleg nincs itt, aki
azt mondta, hogy üzleti alapon működne az oktatás. Felmerült, hogy ez máshol, hogy működik?
Információért körbe telefonálta a környező települések polgármestereit, akiktől megtudta, hogy

~ 92 ~

szinte mindenhol kell fizetni terem bérlésért, bár ennek mértéke változó. Ha nem kereste volna meg
a tánccsoport támogatási kérelemmel az önkormányzatot, akkor nem merült volna fel ez a
probléma. Azért is jó hogy a tánccsoport vezetője eljött erre az ülésre, bár ő mindenféleképpen
megkereste volna a módját, hogy elbeszélgessen erről a dologról vele. Az hogy több helyen is
oktatás folyik az a Képviselő-testületet nem zavarja. Furcsának találta a Képviselő-testület, hogy a
beszedett díjak mellett még további támogatásra van szüksége a Tánccsoportnak. Nem a támogatási
összegről van szó, hanem az elvekről van szó. A Képviselő-testületnek a véleménye, hogy addig
nem szerettünk volna támogatást megállapítani, amíg nem tisztázzuk ezt a kérdést.
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Akkor sokan nem tudják, hogy ő ezzel foglalkozik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Pont ez a baj. Ha vállalkozó, akkor nem tudja az önkormányzat ingyen biztosítani a helyiséget.
Ismerteti Baranyi Andreával a Művelődési Ház terem bérléséről szóló képviselő-testületi
határozatokat. Minden olyan jellegű elfoglaltság, mely a hagyományőrzést szolgálja arra a
Művelődési Ház termei ingyen használhatók. De ebben az esetében arról van szó, hogy ezek a
foglalkozások vállalkozás keretében jövedelemszerzés célját szolgálják, ezért nem veheti ingyen
igénybe a Művelődési Házat. Egyrészt ez a probléma. Másrészt ütközik az új nemzeti vagyonról
szóló törvénnyel is, mely egyértelműen meghatározza, hogy önkormányzati tulajdonban lévő
helyiségeket csakis kizárólag közfeladat ellátására lehet ingyen biztosítani. Egyéb esetben a helység
használatáért fizetni kell. Megnézte a Művelődési Ház termeinek bérbeadásáról szóló 16/2007.-es
és az azt módosító 256/2010-es képviselő-testületi határozatot. A nagytermet a határozatok alapján
tanfolyam, oktatás címszó alatt 1.250 Ft/alkalomért lehet bérbe venni, mely 2 órát jelent
alkalmanként.
Jó dolog, hogy van ez a Tánccsoport. A Képviselő-testület elismeri ennek a hasznosságát, sikerét, a
gyerekeknek a mozgásigényét kielégíti és milyen szép eredményeket hoz, a falunak jó hírét viszi.
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Változó, hogy máshol mennyit kérnek óránként a teremhasználatért.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A herédi határozat szerint 2 órára 1.250 Ft/alkalom árat korrekt árnak tartja?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Igen, annak tartja.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hány órát tart egy héten?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Szerdán és szombaton 1-1 órában a felnőtteknek zumbát tart. A gyerekeknek kedden és csütörtökön
2-2 órát tart Hip-Hop oktatást, így összesen 4-szer.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor korrektnek tartja, hogy hetente 4 x 1.250 Ft (Áfa mentes) bérleti díjat fizet ezentúl a
nagyteremért?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Igen, korrektnek tartja.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tudomásunk szerint ez úgy indult, mint korábban az aerobic néhány helyi hölgy tornázott
esténként. Nem rendelkezett megfelelő információval a Képviselő-testület. Nincs ezzel probléma.
A bérleti díjat Szabó Gábornál kell fizetni minden egyes alkalom után. A hozott döntésről fogják őt
is tájékoztatni.
Kómár József polgármester
Most pedig akkor beszéljük a Hip-Hop Tánccsoport támogatási kérelméről. Mennyit szeretne a
Tánccsoport kérni? A támogatást főleg a gyerekekre kell költeni.
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
A felnőttek részére soha nem kért még támogatást.
Kómár József polgármester
Szeretnék, ha a felnőtteknek is részt vennének a falu rendezvényein.
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Ez természetes. Ebben az évben is lesz több verseny, amin szeretne a gyerekekkel indulni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tavaly mennyit kaptak?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Tavaly 50.000 Ft-ot kaptak, melyből két alkalommal fizették az utazási költségeiket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nézni kell azt is, hogy tavaly a néptáncosok kaptak 100.000 Ft-ot idén 150.000 Ft-ot; a
Népdalkórus tavaly és idén is kapott 300.000 Ft-ot.
Orbán Gábor képviselő
A versenyekhez adjunk támogatást vagy inkább a tükör megvásárlásához?
Kómár József polgármester
A lakosságtól már kapott olyan kérdést is, hogy miért nem lehetnek a tornateremben a zumbások?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Oda nem is akar menni.
Kómár József polgármester
A tornaterem bérleti díja még magasabb.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti Baranyi Andreával az iskola
tornatermének bérleti díjait.
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Valamilyen szinten kényelmesebb lenne a tornaterem. Már olyat is hallott, hogy annak idején
téglapénzt fizetett a lakosság, hogy a tornaterem elkészüljön, és most miért kell a lakosságnak
fizetnie azért, hogy használja azt. Inkább a gyermekek versenyre utazásához szeretne támogatást
kérni.
Orbán Gábor képviselő
Ha az iskolát átveszi az állam, akkor még az önkormányzatnak is fizetnie kell a tornaterem
használatáért.
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Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapjon 75.000 Ft támogatás a Hip-Hop Tánccsoport. Kérdezi, Baranyi Andreától
elfogadhatónak tartja az összeget?
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport képviselője
Igen, elfogadhatónak tartja.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hip-Hop Tánccsoport
2011. évi beszámolóját és a 2012. évi támogatását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hip-Hop
Tánccsoport (Heréd, képviseli: Baranyi Andrea) 2011. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját, a megítélt 80 eFt önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testülete megtárgyalta a Hip-Hop Tánccsoport támogatás iránti
kérelmét és úgy határozott, hogy a Tánccsoport részére fellépéseik segítésére
számla alapján a „közművelődési tevékenységek és támogatások”
szakfeladaton 75.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés általános
tartaléka terhére.
A tanfolyamnak minősülő felnőtt és gyermek tánc-oktatási tevékenységekre a
Művelődési Ház nagyterme használatáért a 16/2007. ( II.12.) képviselőtestületi határozat szerinti 1250 Ft/ alkalom/ 2 óra (Áfa mentes) díjat kell
fizetni.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Baranyi Andrea Hip-Hop Tánccsoport elköszön és távozik az ülésről. Kómár József
polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
 Kokoro Dojo Egyesület 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
A Kokoro Dojo Egyesület beszámolóját minden képviselő megkapta. Az Egyesület helyi vezetője
tájékoztatta, hogy nem tud eljönni az ülésre. A 2011. évben kapott támogatásról számlákkal
elszámoltak, így megkaphatják az előző ülésen megszavazott 2012. évi támogatást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valóban korrekt módon elszámolt az Egyesület a 2011. évi támogatással, melyet sportöltözékre és
karate versenyre utazáshoz használtak fel Lőrinci Enikő részére.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kokoro Dojo Egyesület
2011. évi beszámolóját szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kokoro Dojo
Harcművészeti Kulturális és Szabadidősport Egyesület (Nagykökényes)
sportversenyekhez nyújtott 2011. évi 75 eFt önkormányzati támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolóját és a 2011. éves eredmény beszámolójukat
elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Holtidő zenekar 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
A Holtidő zenekar beszámolóját is mindenki megkapta. A 2012. évi támogatásra, majd a
pénzmaradványok térünk vissza, ebben állapodott meg az előző ülésen a Képviselő-testület.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Holtidő zenekar 2011.
évi beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
46/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holtidő Zenekar 2011.
évi 100 eFt önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Lőrinci Kutyahűség Alapítvány 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
A Kutyahűség Alapítvány beszámolóját is megküldtük minden képviselőnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Alapítvány még arról is küldött részletes kimutatást hány és milyen fajta kóbor kutyát vitt el
Herédről.
György Istvánné alpolgármester
Olvasta a beszámolóban, hogy 14 napig tartják a kutyusokat, utána mi történik velük?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem altatják el őket, hanem megtartják és próbálnak gazdát keresni nekik. A Kutyahűség
Alapítványnak az előző ülésen nem szavazott meg támogatást a Képviselő-testület, mert még nem
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volt itt a kérelmük. A beszámolóval együtt megküldték azt is, mely szerint 100.000 Ft-ot kér a
kutyák befogásáért és őrzéséért.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a kért 100.000 Ft-ot biztosítsa a Képviselő-testület.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kutyahűség Alapítvány
2011. évi beszámolóját és a 2012. évi támogatását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lőrinci
Kutyahűség Alapítvány (képviseli: Szoldatics Gyöngyi) 2011. évi támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját és támogatási kérelmét.
Az Alapítvány részére Heréd község területén talált kóbor ebek befogásához és
szakszerű tartásához, kennel kiépítéséhez 2011. évben folyósított 80.000 Ft
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az Alapítvány kérelmére úgy határozott, hogy részükre
Heréd község területén talált kóbor ebek befogásához és szakszerű tartásához
100.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.
A támogatás felhasználásáról számlával kell elszámolni.
Felhatalmazza Testület a Polgármestert, hogy a támogatási megállapodás
megkötését követően a határozat szerinti támogatást biztosítsa.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: értesítésre:körjegyző
megállapodásra: polgármester
Határidő: értesítésre 15 nap
megállapodásra : értelem szerint
IV. Napirendi pont
HPV vírus elleni oltás megrendelése, helyi önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testületnek határozatban kell dönteni, arról, hogy kitől kívánja megvásárolni az
oltóanyagot. A helyi rendeletet pedig azért kell módosítani, hogy a tavalyi évben kimaradt
leánygyermekek szüleit újból megszólítsuk.
Orbán Gábor képviselő
Így újból oltható lesz a 1996-1997-es korosztály és még a 1998-es korosztály is. Még egy további
korosztály nem lehetne oltani?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kimutatásunk alapján az 1996-1998 évben született leánygyermek létszáma 22 fő, ha még egy
korosztályt megszólítunk és mindenki kéri nem lesz elég az oltásra biztosított 1 MFt-os keret.
Az MSD 17.900 Ft-ért tudja vállalni az oltóanyagot, az oltóanyag tárolását és a három részletben
történő fizetést hasonlóan mint a tavalyi évben. A Lestyán Patika 15.900 Ft-ért tudja vállalni az
oltóanyag leszállítását, de nem tudja vállalni a három részletben történő fizetést és az oltóanyag
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tárolást. Dr. Kurpé László háziorvos vállalta az oltóanyag tárolását. A Halasi Patika 18.180 Ft-os
árajánlatot tett, de árajánlatát nem részletezte. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben erre
a feladatra 1 MFt-ot tervezett. A Lestyán Patika bruttó 15.900 Ft-os oltóanyagával számolva az 1
MFt-os keretből 21 fő részére tud az önkormányzat oltóanyagot vásárolni. Ha mindenki igényelné a
22 fő részére történő oltóanyag vásárlás esetén minimális lenne a plusz kiadás, abban az esetben ha
minden leánygyermek részére a szülő kéri az oltást. A tavalyi évben a megkeresett 23 főből 12
gyermek szülei kérték csak az oltást.
Kómár József polgármester
Tehát előbb a helyi nem szociális alapú ellátásokról szóló rendeletet kell módosítani. Felkéri a
képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a nem jövedelem alapú helyi
támogatásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012.(III.20.) önkormányzati rendelete a nem jövedelem alapú helyi támogatásokról
szóló 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 1.. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a nem jövedelem alapú helyi
oktatási, egészségügyi és szociális természetbeni támogatások szabályozására elfogadott
8/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete módosításáról következő rendeletet alkotja.
1. §

(1) A nem jövedelem alapú helyi támogatásokról szóló 8/2011. (III.29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Heréd Község Önkormányzata természetbeni egészségügyi juttatásként:
a) 2012. évben az 1996-1998. években született,
b) 2013. évtől pedig a tárgyévben a 14. életévét betöltő herédi lakóhellyel rendelkező
leánygyermekek részére a méhnyak-rák megelőzése érdekében ingyenes védőoltást
biztosít három oltóanyagból álló oltási sorozat formájában.”
(2) A R. 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet és nyilatkozatot minden évben április 15.-ig lehet a Körjegyzőségi
Hivatalba benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.”

2§

Ez a rendelet 2012. március 21-én lép hatályba és 2012. március 22-én hatályát veszti.
kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József polgármester
A HPV vírus elleni oltóanyag vásárlását a Lestyán Patika Bt.-től szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Heréd
községben 22 lakos 1996-1998. évben született leánygyermekek részére 3
oltásból álló ingyenes HPV elleni oltóanyag kedvezményes vásárlását.
A beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbnek ítélt Lestyán Patika Bt. (Hatvan)
ajánlatát fogadja el bruttó 15.900 Ft/oltóanyag áron a 2012. évi költségvetésben
biztosított előirányzat terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat és a
megküldött árajánlat szerint 2012. évre vonatkozóan szállítási szerződés kössön,
valamint az oltással érintett korosztály tájékoztatásáról és a szülői nyilatkozatok
beszerzéséről, és az oltás megszervezéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
V. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Hatvan Város Önkormányzata ÉMOP 5.1.2 pályázatáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hatvan Város Önkormányzata megkereste az önkormányzatot, hogy az ÉMOP 5.1.2-es
pályázatához tulajdonosi nyilatkozatot kérjen. A pályázat keretében dinamikus utas tájékoztató
jelzőtáblát szeretnének elhelyezni Heréden a Kökényesi úton meglévő buszmegállóhoz.
Ismerteti a Képviselő-testülettel a tulajdonosi nyilatkozat tartalmát. a probléma az, hogy az az
terület nem az önkormányzat tulajdonában van. Az a terület a Magyar Közútkezelő kezelésében
van, nem tud tulajdonosi nyilatkozatot tenni a Képviselő-testület.
Megkéri Terényi Lászlónét, hogy az önkormányzat nyilvántartásában nézze meg, hogy a 623/2 hrszú terület kinek a tulajdonában van.
Kapuszta János képviselő úr megérkezett az ülésre a Képviselő-testület létszáma 4 főről 5 főre
emelkedett. Podonyi Gábor a Herédi Tánccsoport vezetője megérkezett az ülésre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ellenőriztük a nyilvántartás szerint az a terület a Magyar Állam tulajdonában van. Arról tud
határozatot hozni a Képviselő-testület, hogy megtárgyalta a pályázathoz tulajdoni nyilatkozat
kérését, támogatja a fejlesztési elképzeléseket, de mivel a pályázatban megjelölt 623/2 hrsz terület
nem az önkormányzat, hanem a Magyar Állam tulajdonában van így tulajdonosi nyilatkozatot nem
tud adni Hatvan Város Önkormányzatának.
Kómár József polgármester
Korábban már a Hatvani Volán is megkeresett bennünket hasonló ügyben, akkor a középső
buszmegállóba szerettek volna elhelyezni hasonló utas táblát.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Város
Önkormányzat ÉMOP 5.1.2 pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat tételét a körjegyző által
elmondottak szerint szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, Hatvan
Város Önkormányzata és a Hatvan Volán Zrt. közösen benyújtandó, dinamikus
utas tájékoztató táblák kihelyezéséhez kapcsolódó ÉMOP 5.1.2-11 pályázatról
szóló tájékoztatóját.
A Képviselő-testület elviekben egyet ért a Heréd Kökényesi út 28.-29. szám
alatti ingatlanok előtt utas tájékoztató tábla kihelyezésével, azonban a tábla
helyéül szolgáló 623/2. hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő országos közút,
arra vonatkozóan tulajdonosi nyilatkozatot az Önkormányzat nem adhat.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Kt. megtárgyalta, támogatja a fejlesztési elképzeléseket nyilvántartása szerint a fejlesztés
megjelölt területe a 623 hrsz-ú országos közút, melynek tulajdonosa a Magyar Állam kezelője a
Magyar Közút Zrt.
 Herédi Tánccsoport 2011. évi beszámolója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Köszönti a meghívott vendéget Podonyi Gábort a Herédi Néptánccsoport képviselőjét. A képviselők
egy színvonalas beszámolót kaptak, melyet szeretne megköszönni a Herédi Tánccsoportnak.
Podonyi Gábor Herédi Néptánccsoport képviselője
A Herédi Tánccsoport nevében szeretné megköszönni a kapott figyelmet. A Herédi Tánccsoport
2011. évben próbált eleget tenni a herédi felkéréseknek, szeptember 3-án az önkormányzat
segítségével meg tudta szervezni a Tánctalálkozóját és sikerült 2011. őszén beindítani a gyermek
néptánccsoportot. A gyermekcsoportban jelenleg 15-20 fővel folyik az oktatás Horváth István
pásztói oktató közreműködésével. A 2011-ben több felkérésük voltak Egyházasdengelegen,
Zsámbokon, ahol a regionális TV-ben is szerepeltünk. Szeptemberben a Tánccsoport
Görögországban is járt és felléptek, ahol elhangzott Heréd neve és sikerült partneri kapcsolatra is
szert tennünk. A Tánccsoport eredményes 2011. évi működéséhez szükség volt az önkormányzattól
kapott támogatásokra és figyelemre.
Kómár József polgármester
A szeptember 3.-i rendezvény jól sikerült. A Zagyvaság Egyesület közreműködésével sikerült egy
igen színvonalas rendezvényt megvalósítani. Az idei évben az önkormányzat tervei közt szerepel a
II. Táncos, Dalos Zagyvaság megrendezése, melyet pályázati forrásból kívánunk megvalósítani.
A tavaly ősszel benyújtott pályázatunkat befogadták, melyről a befogadó végzést is megkaptuk.
A rendezvény anyagi része az önkormányzatot terheli, de a rendezvény megszervezésében
szeretnék a Tánccsoport segítségét kérni. Valójában a rendezvényre várhatóan 2MFt-ot nyerhetünk.
Az összeg feléből sátrat, padot és asztalt szeretne bérelni és vásárolni az önkormányzat. Képviselői
javaslat alapján délelőtt a Herédi Népdalkör Egyesület találkozója, a délután folyamán pedig a
táncos rendezvény kerülne megvalósításra.
Podonyi Gábor Herédi Néptánccsoport képviselője
A kezdeményezésnek hagyományteremtő jellege van. A csapat most is kedvezően áll ehhez a
dologhoz.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tapasztalatok alapján a nézőközönség számát kellene még valahogy növelni, népszerűsíteni a
rendezvényt.
Podonyi Gábor Herédi Néptánccsoport képviselője
A rendezvény időpontja már rögzítésre került? Azért kérdezi, mert jóval előbb kellene értesíteni a
fellépőket, hiszen minden fellépőnek van egy éves fellépési programja, melyhez igazodnunk
kellene.
Kómár József polgármester
A legutolsó információk alapján április végére várható döntés a rendezvénnyel kapcsolatban. A
rendezvény nincs összefüggésben a falunappal. Ezt egy teljesen különálló rendezvényként
szeretnénk megvalósítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kezdő időpontnak jelöljük meg július harmadik hétvégéjét. A gyermekek oktatójával Horváth
Istvánnal nem akar együtt dolgozni a felnőtt Tánccsoport?
Podonyi Gábor Herédi Néptánccsoport képviselője
A legelső három táncunkat Oravecz Andrea tánctanár Ecsédről tanította be. Az idei évben nem
tudta vállalni a kalocsai tánc betanítását, így felkértek egy egyházasdengelegi tánctanárt a tánc
betanítására. Ezután ismerték meg Horváth István tánctanárt, de ekkor már nem szerettek volna
tanárt váltani. A Tánccsoport nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy a következő táncunkat
Horváth István tánctanár tanítsa be.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző testületi ülésen a Képviselő-testület 150.000 Ft támogatást szavazott meg a Herédi
Tánccsoportnak. A civil szervezetekről szóló jogszabály szigorodott. Ez a Herédi Tánccsoportot
nem érinti, hiszen a támogatást a Művelődési Ház szakfeladatán veszik igénybe csak számla
ellenében tudják igénybe venni a támogatást. Tájékoztat arról, hogy amit a támogatáson vásárol a
Tánccsoport (pl.:ruha) az az önkormányzat tulajdonát kell hogy képezze.
Podonyi Gábor Herédi Néptánccsoport képviselője
Köszöni a tájékoztatást és a jövőben majd figyelnek erre is. A legtöbb esetben a fellépéseikre a saját
költségünkön mennek el.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Tánccsoport
2011. évi beszámolójának elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
50/2012.(III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Herédi
Néptánccsoport 2011. évi 100 eFt önkormányzati támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolóját és az elmúlt évi tevékenységükről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
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 Hatvani Volán ÉMOP 5.1.2 pályázatához tulajdonosi hozzájárulás kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Hatvani Volán is megküldte ugyanazt a megkeresést, amit Hatvan Város Önkormányzata. Ők is
ugyanazon ÉMOP 5.1.2 pályázathoz szeretnének tulajdonosi hozzájárulást kérni. Az önkormányzati
kérésre már határozott a Testület, nem kell újra szavazni.
Kómár József polgármester
Korábban már pályázott hasonlóra a Hatvani Volán , mely táblák kihelyezése folyamatban van.
 Hulladékszállítás helyzetéről tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-től szóban jelezték, hogy szerződést szeretnének bontani.
Február közepén a KVG Zrt. küldött az önkormányzatnak közel 8 MFt-os számlát, melyet az
önkormányzat visszautasított.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A KVG Zrt. levelét megküldtük Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőnknek és kértük, hogy
segítsen nekünk az általa szerkesztett közszolgáltatási szerződésre figyelemmel válasz levelet írni a
KVG Zrt.-nek, hogy a megküldött számlájukat visszautasítjuk. A közbeszerzéskor a KVG Zrt.
aláment a szokásos piaci áraknak, hogy megnyerje a közbeszerzést. Az adott árajánlatát a
Közbeszerzési Döntőbizottság előtt is megvédte. Decemberben jelezték az önkormányzat felé, hogy
jelentős áremeléssel szeretnének élni, de mi azt közbeszerzésünknek megfelelően nem tudtuk
elfogadni. A tavalyi év végén hozott törvény módosítás alapján a közszolgáltatási díjakat
befagyasztották a 2011. évi áron, így meg végképp nem tudott a KVG Zrt. emelni árain.
Kállón voltak hulladékszállítási egyeztetésen, ahol 7 önkormányzat volt jelen. A hatvani
kistérségből Zagyvaszántó és Heréd, hiszen Heves megyében ezen a két településen szállítja a
szemetet a KVG Zrt. Ott is elmondta a KVG Zrt. hogy így valószínűleg nem bírják tartani a
hulladékszállítást, mert folyamatosan veszteséget termelnek. Ki szeretnének lépni a közbeszerzés
alapján létrejött szerződésből. Az önkormányzat ragaszkodhat a közbeszerzésben szereplő rendes
felmondási időhöz, azaz a 6 hónaphoz.
Kómár József polgármester
A mai napon Lőrinci polgármestere tájékoztatást tartott hulladékszállítási ügyben, mert az
önkormányzat vásárolt két kukás autót, melynek szeretne piacot teremteni. A probléma annyi, hogy
a mostani 200 Ft-os ürítési ár helyett várhatóan jóval magasabb áron tudunk hulladékszállításra
szerződést kötni.
 IMMOFIX Kft. tyúktojás áremelési kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az IMMOFIX Kft. február 28-án megküldte tyúktojás áremelés iránti kérelmét. A közbeszerzésnek
megfelelően minden évben egy alkalommal az ágazati infláció mértékének megfelelően emelheti
árait. Március 14-én telefonon is elmondták, hogy oly mértékben emelkedett a tyúktojás nagybani
piaci ára, hogy szeretnék megemelni a tyúktojás árát nagybani árra. Ismerteti az IMMOFIX Kft.
kérelmét a Képviselő-testülettel. A tyúktojás szállítása a közbeszerzés egy különálló része, az
IMMOFIX Kft. szerint rendkívüli körülmény lépett fel – EU követelményeknek való megfelelés,
üzemanyag drágulása -, mely 40 %-os drágulást eredményezett és ezt nem tudja másképp
megoldani, mint hogy megemeli a tyúktojás árát. Ugyanez volt a helyzet 2010-ben, amikor is az
árvizek után szerette volna megemelni az árait.
Orbán Gábor képviselő
A tojás várhatóan három héten belül fent lesz 60 Ft-nál, akkor a nagybanin is fel fog menni az ára.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezért kéri a cég, hogy a nagybani piac átlagában szeretné a tyúktojás árát meghatározni. Két
lehetősége van az önkormányzatnak vagy elfogadjuk az áremelési kérelmét és akkor továbbra is
megmarad a közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződésünk. Vagy nem fogadjuk el az
áremelési kérelmét, de akkor fenn áll a veszélye, hogy felbontja velünk a szállítási szerződést.
György Istvánné alpolgármester
Nem tarja korrektnek, amit az IMMOFIX Kft. csinál, minden árváltozáskor azonnal rendkívüli
áremeléssel kíván élni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha az IMMOFIX Kft. felmondja a vele kötött szerződést, akkor az önkormányzatnak vagy új
közbeszerzési eljárást kell kiírnia vagy az óvoda saját maga vásárolja meg az alapanyagot innenonnan, mely rengeteg idejébe fog kerülni az élelmezésvezetőnek. AZ IMMOFIX Kft. nagybani árak
átlagához igazodóan szeretné szállítani a tyúktojást, ami azt jelentené, hogy nem keletkezik
nyeresége, de vesztesége sem.
Kómár József polgármester
Nem ért hozzá, így nem tud véleményt alkotni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hogyan kíván dönteni a Képviselő-testület?
Kómár József polgármester
Meg tudja az óvoda oldani máshonnan a beszerzést?
György Istvánné alpolgármester
Meg tudják oldani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most a kockázat a szállítóé, de ha felbontja a szerződést a kockázat az óvodáé lesz.
Kómár József polgármester
Akkor egyet tehet az óvoda, a tojásos ételek készítését vissza kell szorítani.
György Istvánné alpolgármester
A maga részéről nem támogatja az áremelési kérelmet.
Orbán Gábor képviselő
Meg tudja oldani az óvoda a tyúktojás beszerzését más helyről?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kérdés az, hogy mennyiért tudja az óvoda saját magának beszerezni a tojást.
György Istvánné alpolgármester
Bármelyik szárazanyag szállító tud neki az előírásnak megfelelő fertőtlenített tojást hozni.
Orbán Gábor képviselő
A körjegyző asszony által elmondott nagybani piac ár átlagának megfelelő emelést tartja
elfogadhatónak.
Kómár József polgármester
Kérdezi, hogy van esély arra, hogy az óvoda olcsóbban be tudja szerezni az alapanyagot?
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György Istvánné alpolgármester
Szerinte igen, be tudja az óvoda olcsóbban szerezni.
Kapuszta János képviselő
Mivel alpolgármester asszony egyben az élelmezésvezető is, így elfogadja az ő véleményét és nem
támogatja az áremelési kérelmet.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az IMMOFIX Kft. tyúktojás
emelés iránti kérelmének elutasítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
51/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
IMMOFIX Kft. 2012. február 28-án megküldött szerződésmódosítási kérelmét a
tyúktojás szállítási díjának nagybani piaci árak átlagához kötésére vonatkozóan
és a piaci viszonyokat megvizsgálva, valamint a Szállító korábbi rendkívüli
áremeléseire figyelemmel a szállítási szerződés módosítását nem támogatja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az Immofix Kft.-t
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Bálint Sándor játszótérrel és földúttal kapcsolatos kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti Bálint Sándor levelét a Képviselő-testülettel. A levél a múltról szól, nem konkrét
problémáról ír. Az önkormányzat az ombusmani megkeresésre úgy döntött, hogyha megvalósul
pályázat útján az iskola külső kerítésének a felújítása megoldódik a játszótér zárhatóvá tétele is.
A háza mögötti földúttal kapcsolatos problémáját megküldték a TSZ-nek. A TSZ azt a választ adta,
hogy az egy út, mely út használatát semmi nem tiltja. Javasolják, hogy az önkormányzat helyezzen
ki behajtani tilos táblákat. Egyébként megjegyzik, hogy a közút járhatatlansága a Szövetkezetnek is
jelentős károkat okoz, mert az út mentén sokszor a szántóföldön közlekednek az autók. A TSZ
levelét megküldtük Bálint Sándornak is.
Kómár József polgármester
Ebben az évben fog pályázni az önkormányzat az iskola külső kerítésének felújítására, így a
játszótér zárhatóvá fog válni.
Orbán Gábor képviselő
Válaszolhatjuk azt is, hogy az iskolakerítés elkészültét
sövénytelepítéssel kívánja a felvetődött problémát megoldani.

követően

az

önkormányzat

György Istvánné alpolgármester
Nem tudja támogatni sem a sövénytelepítést, sem azt hogy egy földutat közlekedési táblákkal lásson
el az önkormányzat.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Bálint Sándor kérelmét
szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
52/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bálint
Sándor herédi lakos játszótérrel és a háza mögötti földúttal kapcsolatos
lakossági panaszát.
Tájékoztatja kérelmezőt, hogy 2012. III. negyedévében várható LEDAER
pályázaton indul az Önkormányzat az iskolakert kerítése felújítására, melynek
keretében zárhatóvá fogja tenni a játszóteret.
A földút használatával kapcsolatban megkereste a Hivatal a HerédNagykökényes Mezőgazdasági Szövetkezetet annak érdekében, hogy nagy
gépekkel ne használják azt. Az MGTSZ válaszlevelét megküldték kérelmező
részére. A Képviselő-testület az útra korlátozó táblát nem kíván kihelyezni.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról kérelmezőt
tájékoztassa.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Társulási Megállapodásának
módosítása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Társulás szeretné megszüntetni a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtási feladatát, melyhez
szüksége van a társult önkormányzatok hozzájárulásához. Heréd községet ez a változás nem érinti,
hiszen Herédről nincs ilyen ellátott.
Kómár József polgármester
Nem ért egyet a módszerrel. Annak idején pont Lőrinci akarta legjobban ezt a feladatot és most
hirtelen úgy dönt, nem kívánja tovább ellátni. Tisztességtelen lépés azokkal az önkormányzatokkal
szemben, ahol igénylik ez a fajta ellátást. Nem támogatja a házi-segítségnyújtás feladat
megszüntetését.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Lőrinci Szociális Ellátóés Gyermekjóléti Intézmény Tárulási Megállapodásának módosítását, a jelzőrendszeres házisegítségnyújtási feladat megszüntetését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
53/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás tagjaként megtárgyalta és nem
támogatja Lőrinci Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat
kezdeményezését arról, hogy a közös fenntartású intézmény tevékenységi
köréből és a Társulás feladatai közül 2012.08.31-i hatállyal kerüljön ki a
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” feladat.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: körjegyző
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 Hatvan Város Önkormányzat KEOP-7.1.1.1 hulladékpályázatához csatlakozás kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Március 22-én lesz tájékoztatás a polgármestereknek ez ügyben, addig nem tud véglegesen állást
foglalni a Képviselő-testület. Ismerteti a Hatvan Város Önkormányzatának levelét. A levél pontos
önrészt nem tartalmaz, így csak elvi támogatást tud biztosítani az önkormányzat, valamint
semmilyen anyagi elkötelezettséget sem tud vállalni. A közbeszerzésünknek megfelelően
2014.12.31-ig a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt –vel kötött szerződésből az önkormányzat nem
kíván kilépni és ennek része a szelektív hulladékgyűjtés is.
Kómár József polgármester
A pályázat feltétele, hogy a szelektív hulladékszállításhoz 200.000 fő lakosnak meg kell lennie.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Város
Önkormányzat KEOP 7.1.1.1 hulladékpályázatához való csatlakozáshoz való elvi támogatást
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
54/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hatvan
Város
Önkormányzat
KEOP-7.1.1.1/09-11
kódszámú
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázatát, azt
elviekben támogatja, de a Képviselő-testület elegendő információ hiányában a
pályázattal kapcsolatban pénzügyi kötelezettséget nem tud vállalni.
Heréd községben a szelektív hulladékgyűjtés közszolgáltatási szerződés
keretében 2014.12.31.-ig megoldott.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 Hatvan Város Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő
módosításokról és a kistérségi szociális térítési díjak elfogadásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat a térítési díjak közül csak a házi-segítségnyújtás díját kell, hogy véleményezze.
Ebben az egy feladatban vesz részt az önkormányzat, de jelenleg nincs Heréden olyan személy, aki
igénybe venné ezt a fajta ellátást. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő változások
ügyében az önkormányzat 4 határozatot kell, hogy hozzon. Ezeket a határozatokat várják tőlünk
holnapig, ezért kellett elsősorban előrébb hozni a soros ülés időpontját egy héttel. A Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményt szeretnék átszervezni, melyhez szükség van a
társult önkormányzatok hozzájárulására.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Város
Önkormányzat Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről
szóló határozatát szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
55/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
1. Heréd Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszer intézményi struktúrájának átalakításáról szóló 246/2011.
(XII.22.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az értelmi fogyatékosok
nappali ellátása helyett fogyatékkal élők nappali ellátását biztosítja Hatvan,
Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány települések
vonatkozásában.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról Hatvan Város
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
A Hatvan Város Önkormányzat Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
átszervezés ügyében hozott határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló határozatát szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
56/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény két önálló
intézménnyé történő átalakításáról szóló;
2. a gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtási feladatoknak a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulás keretében történő ellátásáról szóló;
3. a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
megszüntetéséről szóló;
4. a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásáról szóló és
5. a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat létrehozásáról szóló határozatait
hatályon kívül helyezze.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról Hatvan Város
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
A Hatvan Város Önkormányzat Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
Társulási Megállapodásának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
57/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2008. (I.30) számú határozatával
elfogadott és többször módosított a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult
önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2012. március 20. napi hatályba lépés
mellett az alábbiak szerint módosítja:
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1.

A Társulási megállapodásban létrehozott intézmény neve: „Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”.
2. A Társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. A társulás célja
A társulás célja, hogy a hatvani mikrotérségi központban a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat közös fenntartása, munkavállalói
közös foglalkoztatás céljából az egyes alapítói jogok közös gyakorlása mellett a
társult képviselő-testületek egymás egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben
tartásával a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat működtesse
annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok lakossága azonos eséllyel
hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátáshoz.”
3. A Társulási megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A társulás neve Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás”
4. A Társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)”
5. A Társulási megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki
az alábbiak szerint:
a közösen fenntartott intézmény
tevékenységi köre:
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
család-és nővédelmi
gondozás

egészségügyi

bölcsődei ellátás
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás

támogató szolgálat

egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás
szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben végzett
egyéb speciális ellátások
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működési terület:
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Csány,
Hatvan,
Kerekharaszt,
Nagykökényes, Boldog
Hatvan, Kerekharaszt
Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási
megállapodás alapján: Apc, Boldog,
Csány,
Ecséd,
Hort,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lőrinci,
Nagykökényes,
Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd,
Kerekharaszt, Nagykökényes
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Hatvan
Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye Boldog, Hatvan, Heréd,
Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány
Hatvan,
támogató
szolgálatra
vonatkozó
feladatellátási megállapodás alapján
Kerekharaszt
Hatvan
Hatvan”

6. A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.1.
„A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre”, pontjának feladatai
közül a 889202 szakfeladat számú kórházi szociális munka és a 889205
szakfeladat számú iskolai szociális munka megszűnik, törlésre kerül.”
7. A Társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „
6.2.3. Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a
gyermekek számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével, továbbá a hat éven aluli fogyatékos gyermekek korai
fejlesztése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Bölcsődébe a gyermek húszhetes
korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének betöltéséig,
illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben harmadik életévét,
fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét
betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe
vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében
a gyermekéletkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a
gondozás-nevelés feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek
megfelelő étkezést.”
8. A Társulási megállapodás 6.2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2.9. Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére. Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó
intézményt.”
9. A Társulási megállapodás 6.2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6.2.10. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
 szervezés: szervező tevékenység biztosítása,
 szolgáltatás: ellátások közvetítése,
 gondozás: ellátások teljesítése.
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését.
Megelőzi a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezése érdekében.
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
Kapcsolatot tart a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja
munkájukat együttműködik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az
örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot.”
10. A társulási megállapodás 6.2.11. „Iskolai szociális munka” pontja hatályát
veszti, és az eredeti 6.2.12. – 6.2.14. pontok számozása 6.2.11. -6.2.13. pontokra
módosul
11. A társulási megállapodás 8.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1.3. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás az esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által
fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási
határozatával egyidejűleg dönt.”
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12. A társulási megállapodás 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8.10. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési
költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához
a Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív
támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok 0-17
éves korú gyermekek létszáma arányában biztosítják. A támogatás konkrét
összegét a társult önkormányzatok képviselő-testületei tárgyévi költségvetési
rendeletükben állapítják meg. A társult önkormányzatok a feladatellátáshoz
szükséges pénzügyi hozzájárulást (általuk igényelt normatív támogatás és a
normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatás) az éves költségvetési
rendeletükben előirányzatként biztosítják, melyet két egyenlő részletben, tárgyév
március 31-ig és szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás 8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.”
13. A társulási megállapodás 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.11. Támogató szolgálat
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak
hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről
szóló törvényben biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját
bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat
biztosítja. A támogatás konkrét összegét a gesztor önkormányzat képviselőtestülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”
14. A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.2. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője évenként
alapellátási tevékenységéről szakmai és pénzügyi beszámolót készít a gesztor
önkormányzat részére.”
15. A társulási megállapodás 12.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.2 A gesztor önkormányzat biztosítja, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, az azokban meghatározott személyi és tárgyi feltételek szerint lássa
el.”
16. A társulási megállapodás 12.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
”12.1.3. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat
- szervezeti és működési szabályzata,
- szakmai programja,
- házirendje jóváhagyását.”
A Képviselő-testület a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást, továbbá felhatalmazza a polgármesterét annak aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról Hatvan Város
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
A Hatvan Város Önkormányzat Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
Alapító Okiratának módosítását szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
58/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a
108/2011. (IV. 26.) sz. határozatával módosított Boldog, Csány, Hatvan,
Kerekharaszt, Nagykökényes települések önkormányzataival Hatvan Város
Önkormányzata gesztorsága mellett működtetett, a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út
14.) Alapító Okiratának módosítását a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel az alábbiak szerinti elfogadja:
1. Az Alapító Okirat Preambulumának második bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„az 1977. év óta működő, a 101/2002. (V. 30.) sz. képv. test. határozattal kiadott
alapító okiratban I. Sz. Bölcsőde; az 1963. év óta működő, a 265/1/2000. (XII.
21.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító okiratban II. Sz. Bölcsőde
elnevezésű intézmény; valamint a 335/2004. (XI. 25.) sz. képv. test. határozattal
kiadott alapító okiratban „SZIVÁRVÁNY” Szociális és Egészségügyi Szolgálat
elnevezésű intézmény 1997. óta működő Gyermekjóléti Szolgálat, 2000. év óta
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának jogutódjaként Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 402/2004. (XII.16.) sz.
határozatával alapított, 122/2005. (III. 24.) sz. képv. test. határozattal módosított
alapító okiratában megnevezett Napsugár Gyermekjóléti Intézmény
összevonásával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §ának (1) bekezdése g) pontja alapján 2008. január 1-jétől létrejött Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezésével”
2. Az Alapító Okirat Preambulumának harmadik bekezdése helyébe az alábbi
szövegrész lép: „2012. április 1-jével létrehozott jogutód Szociális, Gyermekjóléti
és 3. Egészségügyi Szolgálatnak” szövegrész lép.
3. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Az intézmény neve, székhelye és címe: Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.”
4. Az Alapító Okirat 2.2. pontjának első sora helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük:
5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
- családsegítés feladatellátás
- gyermekjóléti szolgáltatás
- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.)
5.2 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
Támogató Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
Fogyatékkal Élők nappali Intézménye
telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.
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5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával)
- Idősek nappali ellátása
telephely: Hajós Alfréd u. 5.
- Házi segítségnyújtás
telephely: Balassi Bálint út 14.
- Szociális étkeztetés
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Egészségügyi Szolgálat
- Anyatejgyűjtő
telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.
- Védőnői Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. ,
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
- Bölcsőde (szakmai vezető irányításával)
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1., valamint
3000 Hatvan, Mohács u. 3.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény működési területe:
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:
a közösen fenntartott intézmény
tevékenységi köre:
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
család-és nővédelmi egészségügyi
gondozás

bölcsődei ellátás
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás
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működési terület:
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes,
Boldog
Hatvan, Kerekharaszt
Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány,
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Hatvan
Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye Boldog, Csány, Hatvan, Heréd,
Kerekharaszt, Nagykökényes

a közösen fenntartott intézmény
tevékenységi köre:
támogató szolgálat
egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás
szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett egyéb speciális ellátások

működési terület:
Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján
Kerekharaszt
Hatvan
Hatvan”

7. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi
alapellátás részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok
egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási
tevékenységét.
Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a
rászoruló csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása.
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben
említésre kerülő Iskola- egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik.
869042
Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
alapfeladata az iskolás korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus
fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása. A
tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet- egészségügyi, élelmezésegészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási
feladatokat is végez.
889101
Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a
gyermekek számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozásanevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével, továbbá a hat éven aluli fogyatékos
gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő felkészítése. Bölcsődébe a
gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik
életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel,
amelyben harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a
gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos
rendelkezések figyelembe vételével– még továbbra bölcsődében gondozható. A
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bölcsődei ellátás keretében a gyermekéletkorának és egészségügyi állapotának
megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.
889922
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
89924
Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A
családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a családgondozást, az
észlelő jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát.
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások
eladósodását, a már eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére
törekszik az érdekeltek együttes megállapodása útján.
889921
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell
biztosítani az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek
megfelelően az étel lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével,
vagy helyben fogyasztással kell megszervezni.
881011
Idősek nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az idősek klubját.
881013
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére. Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó
intézményt.
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
szervezés: szervező tevékenység biztosítása
szolgáltatás: ellátások közvetítése,
gondozás: ellátások teljesítése.
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Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését.
Megelőzi a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezése érdekében.
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
Kapcsolatot tart a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja
munkájukat. Együttműködik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az
örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
889925
Támogató szolgáltatás
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a
fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat
működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás.
889926
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú,
közösségi alapú gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az
ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történik. A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenysége. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.
889969
Egyéb speciális ellátások
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető
tevékenység, amely a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének
ellátásához kapcsolódnak, valamint a rendelkezésre álló kapacitásának
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek. Ilyen
tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök alkalmazásának
bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök tesztelése;
rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése,
vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az Alapító Okirat 12.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.5. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.
- telek: 904 m2
- hasznos alapterület: 90 m2
- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő”
9. Az Alapító Okirat 12.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz.
- telek: 2648 m2
- hasznos alapterület: 220 m2
- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő”
10. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jogosultsága ezen
vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki a gesztor, Hatvan Város
Önkormányzata, az önkormányzat vagyon gazdálkodásról szóló önkormányzati
rendelete alapján.”
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11. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szakmai felügyelet kivételével: a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás megbízása alapján a gesztor Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).
Az intézmény szakmai ellenőrzése a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
történik.
Az intézmény egészségügyi szakmai felügyeletére a Heves Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult.”
12. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. Hatályba lépés: a költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől
hatályos, és 2011. február 1-jei, 2011. június 1-jei, valamint 2012. március 20-i
hatállyal kiegészítésre került.”
13. Az alapító okirat „Záró rendelkezések” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító
okirata 2010. április 15-én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február
1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal módosítottak, és a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. március 20ai hatállyal az alábbi határozatokkal módosítottak:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete … /2012. (....) sz.
határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012.
(….) sz. határozatával.”
A Képviselő-testület a fenti módosítással együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot, továbbá felhatalmazza a polgármesterét annak aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról Hatvan Város
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: 15 nap.
Felelős: körjegyző
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szociális ellátás díjait a szociális törvény szerint a társulási formában működtetett gesztor
önkormányzatnak kell elfogadnia. A tavalyi év végén megjelent jogalkotási törvény módosításban
pedig az szerepel, hogy a gesztor önkormányzatnak a térítési díjak elfogadását a társult
önkormányzatokkal véleményeztetnie kell.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Város
Önkormányzat Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény házi
segítségnyújtás díjának véleményezését szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
59/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló
módosított 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Hatvan város székhellyel működő társulásban, a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében ellátott házi
segítségnyújtás szociális alapfeladat ellátottak által 2012.04.01.-től fizetendő
óradíjának 600 Ft/ óra összegben való megállapításához hozzájárul.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző,
Határidő: azonnal
 Baucont Zrt. ügyben tájékoztatás
Kómár József polgármester
Baucont ügyben a honlapi nap folyamán reggel 9,30-kor Dr. Veres András ügyvéd úrral, 10 órakor
a Baucont Zrt. csatornavagyonát megvásároló MILLER-ING Kft.-vel lesz egyeztetése a herédi és
nagykökényesi önkormányzatoknak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem tudtak az önkormányzatok sem megállapodást, sem felelősőrzésről szóló nyilatkozatot aláírni
a Baucont Zrt. F.A.-val. A Baucont Zrt felszámolója a 49 %-os csatornavagyont az
önkormányzatokkal szembeni követelésként hirdette meg eladásra, melyet a MILLER-ING Kft.
megvásárolt. A holnapi napon lesz az első egyeztető tárgyalás erről. Ezt követően tudjuk ismertetni
a Testülettel mit szeretne az új cég elérni.
 Tájékoztató az eMedworkS egészségügyi program lehetőségéről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Dr. Kurpé László háziorvossal az első napirendi pontban megtárgyalta a Képviselő-testület a
szoftvervásárlási lehetőséget. A háziorvos véleménye, hogyha a kórház már alkalmazza ezt a
szoftvert, akkor nem fog elzárkózni attól, hogy saját maga megvásárolja a programot, de nem tartja
szükségesnek, hogy a program megvásárlásához az önkormányzat hozzájáruljon.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az eMedworkS program
megvásárlásáról elhangzott határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
60/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hatvan
Város Polgármesterének
megkeresését, melyben a GLOBENET
Számítástechnikai, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. eMedworkS egészségügyi
programjának alkalmazására tett javaslatot.
A háziorvossal történt egyeztetésnek megfelelően az önkormányzat rábízza
háziorvosára a rendszerben való részvételt, és a kórházi program vásárlásához
támogatást nem biztosít.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző,
Határidő: 15 nap
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 Tájékoztatás belső ellenőri vizsgálatról a konyha gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megérkezett a főzőkonyha belső ellenőri jelentése, mely jónak mondható. Intézkedési tervet kell
készíteni a jelentés alapján az óvodának. Különösebb problémát nem talált a belső ellenőr.
György Istvánné alpolgármester
Az ÁNTSZ által engedélyezett 200 fő helyett jelenleg 205 fő étkezik az óvodai konyháról, mely
belefér a tűréshatárba. Csökken a gyermeklétszám, mert azon gyermekek, akik kiesnek a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásból már nem 100 %--os kedvezménnyel tudnak étkezni, hanem teljes
áron melyet a szülő nem tud vállalni. Bár az is igaz, hogy a gyermekek nem minden ételt esznek
meg, ha nem kell nekik az étel, akkor jobb esetben visszamondják vagy egyszerűen csak eldobálják.
 Mozgókönyvtári elektronikus katalógus pályázati együttműködésről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kapott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtártól egy levelet az önkormányzat, melyben
együttműködési megállapodást szeretnének kötni az önkormányzattal „Tudásdepó Expressz”
könyvtári pályázatra. A megküldött szándéknyilatkozatot kell visszaküldeni, hogy a pályázatot
támogatjuk-e. Anyagi elkötelezettséggel nem jár az együttműködés.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a TÁMOP 3.2.4.A-11/1
számú „Tudásdepó-Expressz” pályázatának együttműködési megállapodását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár együttműködési javaslatát a TÁMOP
3.2.4.A-11/1 számú „Tudásdepó-Expressz” pályázattal kapcsolatban és
támogatja
a
mozgókönyvtári
szolgáltató
helyén
található
dokumentumállomány egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez
igazodó elektronikus könyvtári katalógusban feldolgozáshoz csatlakozását.
Felhatalmazza a Testület a Polgármestert
együttműködési megállapodás aláírására.

a

határozat

szerint

az

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 Nagycsaládosok helyi szervezete helyiség használati és Élelmiszer Banki kérelmei
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület korábbi ülésén engedélyezte a Nagycsaládosok Országos Egyesület helyi
szervezetének, hogy egyesületté alakulásukhoz használhatják a község nevét és székhelyként a
Művelődési Házat jelöljék meg. A Bíróság hiánypótlási felhívásban kérdezi tőlük, hogy milyen
jogcímen engedélyezi a Képviselő-testület a helyiség használatát bérlőként, vagy szívességi
használóként.
Első határozatában a Képviselő-testület ahhoz járul hozzá, hogy a megalakulni kívánt Herédi
Nagycsaládosok Egyesülete a Művelődési Házat szívességi használóként használhatja.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Nagycsaládosok
Egyesületének helyiséghasználatáról szóló határozati javaslatát szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
62/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakulóban lévő
„Herédi Nagycsaládosok Egyesület” székhely és névhasználatához a
228/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozattal biztosított hozzájárulását
kiegészíti azzal, hogy a herédi Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati
tulajdonú Heréd, Vörösmarty tér 1. szám alatti ingatlanra az Egyesület
székhelyhasználatának jogcíme szívességi használat.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
Az Egyesület elnöke nem herédi, hanem kállói lakos úgy hívják, hogy Mészárosné Koncz Szilvia.
A kiküldött előterjesztés egyik fele az Élelmiszer Bankkal foglalkozik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Képviselő-testülettel az élelmiszersegélyhez szükséges aláírandó nyilatkozatot.
A kérelmeket hozó képviselőtől megkérdezték, hogyan is működik ez az élelmiszersegélyezés.
A kapott tájékoztatást ismerteti a Képviselő-testülettel.
György Istvánné polgármester
Őt is megkereste az egyik pártoló tag, aki tájékoztatta, hogyan is szokott zajlani egy-egy ilyen
akció. A Nagycsaládosok elmennek önkéntes munkát végezni egyes vállalatokhoz, és amikor befut
az Élelmiszer Bankba egy olyan csomag, mely élelmiszer csomagolása sérült vagy a szavatossági
idő lejárata közel van és már bolti forgalomban nem eladható, akkor az Élelmiszer Bankon
keresztül ők ezt adományként megkaphatják. Ilyenkor az elosztásban azt veszik figyelembe, hogy
egy családban hány gyermek van.
Orbán Gábor képviselő
Egy gyerekkel hogy lehet valaki nagycsaládos?
György Istvánné polgármester
Úgy, hogy ő pártoló tag, aki egy évben 3.000 Ft-ot fizet, melyből 1.800 Ft az Egyesület éves
tagdíja. A fennmaradó 1.200 Ft-ot használják fel az Élelmiszer Bankból való áru elhozatalához.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület ezt kívánja-e támogatni vagy sem, erről kell határoznia.
Orbán Gábor képviselő
De most, mint várnak az önkormányzattól?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előbb ismertetett nyilatkozatot kellene polgármester úrnak aláírni.
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György Istvánné polgármester
Az a baj, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mit takar a felolvasott nyilatkozat. Arról is szó volt, hogy
eljönnek és ismertetik a Képviselő-testülettel a nyilatkozatot.
Orbán Gábor képviselő
Legyen benne a határozatba, hogy nem kaptunk megfelelő tájékoztatást ez ügyben. A megküldött
nyilatkozat értelmezhetetlen a Képviselő-testület számára, ezért nem tudja támogatni a Képviselőtestület.
György Istvánné polgármester
A Képviselő-testület számára nem világos, nem egyértelmű a nyilatkozat szövege. Félő viszont,
hogyha nem írja polgármester úr alá ezt a nyilatkozatot, akkor elesnek a segélycsomagoktól. Ezt
pedig nem akarja.
Kómár József polgármester
Nem tud felelősséget vállalni ezért a nyilatkozatért. Ha valaki megbetegszik, mert esetleg olyan
csomag érkezik, melyben lejárt szavatosságú élelmiszer van, őt fogják számon kérni. Ezért nem
tudja támogatni a kérelmet.
Papp Ákos képviselő úr megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett. Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti röviden a képviselő úrral a
Nagycsaládosok Élelmiszer Bank kérelmét.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Nagycsaládosok
Egyesületének Élelmiszer Bank nyilatkozat aláírásának elutasítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:
63/2012. (III.19.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Helyi
Egyesületének Élelmiszersegély Programjáról szóló beadványt megtárgyalta. Az
Önkormányzat nem kíván részt venni az Élelmiszersegély Program
településünkön történő megvalósításában és az Egyesület e tevékenysége
végzéséhez nem ad ki nyilatkozatot
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Nagycsaládosok
Helyi Egyesületét értesítse.
 Árokrendezési pályázattal kapcsolatban
Orbán Gábor képviselő
Újságban olvasta, hogy Rózsaszentmárton pályázaton nyert 330 MFt-ot árokrendezésre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezt már Papp Ákos képviselő úr is mondta az előző ülésen.
Kómár József polgármester
Azon a pályázaton még 5 évvel ezelőtt indult Rózsaszentmárton.
Orbán Gábor képviselő
Nem, 2010-ben pályázott Rózsaszentmárton.
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 Főzőversennyel kapcsolatban
Kómár József polgármester
Meg kell beszélni a májusi főzőversenyt is, mert már el kell kezdeni a szervezését.
György Istvánné alpolgármester
Jó lenne, ha a jelentkezési lap benne lenne a Herédi Hírmondóban.
Kómár József polgármester
Mikor legyen a rendezvény megtartva?
Orbán Gábor képviselő
Legyen május 19-én.
Kómár József polgármester
A főzőverseny tervezve lett a költségvetésben. Mit és honnan biztosítsunk a versenyzőknek?
György Istvánné alpolgármester
Mivel lehessen nevezni a versenyre?
Kómár József polgármester
Mindegy, hogy mit főznek.
Samu Alfonzné képviselő
Javasolja, hogy minden résztvevő kapjon valami jelképes ajándékot és csak az első helyezettet
jutalmazzuk.
Kómár József polgármester
Biztosítunk minden résztvevőnek 1 kg húst és a tűzifát.
Orbán Gábor képviselő
A hús mennyiségnél vegyük figyelembe azt is, hogy egy csapat hány fővel indul és annak
megfelelően osszuk szét a húst.
Kómár József polgármester
Süteményverseny is legyen? Kik legyenek a zsűritagok? Kispályás foci is legyen?
György Istvánné alpolgármester
Lehet főzőverseny és kispályás foci ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly nagyon jól sikerült a kispályás
foci. A zsűri tagokat ráérünk még felkérni.
 Kolozsvári utcai fakivágással kapcsolatban
György Istvánné alpolgármester
Az utcában van egy olyan lakó, aki ugyan aláírta a fakivágási kérelmet, de azóta meggondolta
magát és most nem szeretné kivágni a háza előtti fákat. Próbálta neki elmagyarázni, hogy a kivágott
fákat az önkormányzat pótolni fogja.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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