73-14/2012.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. június 11.-én 18 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.
Határozat száma:
125/2012.(VI.11)
126/2012.(VI.11)
127/2012.(VI.11)
128/2012.(VI.11)
129/2012.(VI.11)
130/2012.(VI.11)
131/2012.(VI.11)
132/2012.(VI.11)
133/2012.(VI.11)
134/2012.(VI.11)
135/2012.(VI.11.)
136/2012.(VI.11.)
137/2012.(VI.11.)
138/2012.(VI.11.)

Tárgy:
Juhász kupa pályázathoz generálkivitelező kiválasztása
Juhász kupa pályázathoz kerítés építéséhez műszaki ellenőr
kiválasztása
Juhász kupa pályázathoz villamos hálózat kiépítéséhez műszaki
ellenőr kiválasztása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra csatlakozás a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálathoz
Társulási
Megállapodás
módosítása
mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz csatlakozás miatt
Nyári gyermekétkeztetésre Gedei Sándor egyéni vállalkozó
megbízása
Vöröskereszt nyári táborozáshoz támogatás biztosítása
Multifunkciós irodai eszköz beszerzése MMMax Kft.-től
Multifunkciós
irodai
eszköz
beszerzés
pályázat
projektmenedzseri díj módosítása
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nyári foglalkozásához többlet
előirányzat biztosítása
Ivóvíz biztosítására üzemeltetési szerződés kötése Heves Megyei
Vízmű Zrt.-vel
Óvodai főzőkonyha rendezvényhez való használatáról
II. Táncos-dalos Zagyvaság rendezvényhez sörpadok és asztalok
ajánlattételi felkérése
II. Táncos-dalos Zagyvaság rendezvényhez étkeztetésre
ajánlattételi felkérés

Rendelet
száma:
15/2012.(VI.12.)

Tárgy:
A közterületek használatáról szóló 11/2004.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása

Heréd, 2012. június 26.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-14/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. június 11.-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző.
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Papp Ákos
képviselő telefonon jelezte, hogy későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez.
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítására. Az „Egyebek, kérdések”
napirendi pontban tárgyalja meg a Képviselő-testület Nagykökényes mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz való csatlakozását, a nyári gyermekétkeztetést, a II. Táncos-dalos Zagyvaság
rendezvényhez ajánlattételi felkéréseket és az általános tartalékalap alakulásáról szóló tájékoztatót.
Valamint a nyílt ülés után zárt ülés is lesz, melynek keretében a beérkezett szociális kérelmet fogja
elbírálni a Képviselő-testület.
Megkérdezi a képviselőktől van-e valakinek más javaslata? Mivel nincs, a módosított napirendet,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalásával az
elhangzott módosításokkal egyhangúan egyetértett.
I. Napirendi pont
EMVA IV. tengely Juhász kupa pályázathoz generálkivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Képviselő-testület döntésének megfelelően három helyi vállalkozótól kértünk árajánlatot a
generálkivitelezésre, mely közül a Vanatech Kft. ajánlata a legkedvezőbb.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztést megküldte a projektmenedzsernek is és kérte, hogy hasonlítsa össze a pályázatban
erre a feladatra kapott összeget a Vanatech Kft. ajánlatával és tájékoztassa a Képviselő-testületet
arról, hogy mennyivel tér el a kapott támogatáshoz képest a beérkezett árajánlat. A támogatási
határozat szerint 11.147.030 Ft-ra tarthat igényt az önkormányzat, ebből egyéb költségre 1.194.324
Ft-ot köthettünk, melyet már kb. 30.000 Ft-al túl is léptünk, hiszen kifizettük a tervezői díjakat,
mely 720.000 Ft volt valamint a Képviselő-testület döntése értelmében a projektmenedzseri díjat is
ide kell számítani, mely 500.000 Ft.
A kérdés az, hogy hogyan oszlik meg a kerítésépítésre és a villamos hálózat építésre az elnyert
támogatás. A projektmenedzser válasza szerint kerítésre nettó 4.332.728 Ft-ot, villamoshálózat
építésre nettó 5.558.440 Ft-ot lehet elszámolni. Ha most ezt összehasonlítjuk a nyertes ajánlattal,
akkor annyi biztos, hogy a kerítésépítésre kapott összegtől bruttó 235.642 Ft-al, a villamos hálózat
építésre kapott összegtől bruttó 680.847 Ft-al több így már biztos, hogy a kettő közti különbözetet a
bruttó 916.489 Ft-ot az önkormányzatnak kell biztosítania. Rendszeresen így szokott lenni, hogy a
tervezethez képest jóval többet kell a pályázathoz hozzátenni, mint az önerő. Így számításaink
szerint eddig összesen 1.454.198 Ft-ot pluszba kell még hozzátennie az önkormányzatnak, mert a
műszaki ellenőrzés sem szerepel a pályázatban, a projektmenedzseri díjhoz is kell hozzátenni,
valamint a nyilvánosságra is kell legalább 200.000 Ft-ot tervezni.
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A jelentős eltérést a kapott támogatás és a nyertes ajánlat között két dolog okozhatja vagy alacsony
árakon lettek tervezve az munkák, vagy magas árajánlatot tettek a vállalkozások, és akkor még a
villamos hálózatfejlesztésről nem is beszéltünk, melynek összegét a polgármester úr meg tudja
mondani nekünk.
Kómár József polgármester
A hálózatfejlesztés kb. 200.000 Ft-os plusz kiadással jár.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor már kb. 1 millió 654 ezer Ft a többletkiadásunk. A most elmondott plusz kiadások miatt az
általános tartalékalapon lévő pénzünk szép lassan el is fogyott. Az áprilisi ülésen szó volt arról,
hogy szeretne az önkormányzat jutalmat adni a dolgozóinak, ő akkor pontosan a pályázatok előre
nem látható többletkiadásai miatt mondta, hogy nem szabad róla akkor dönteni óvatosan kell
gazdálkodni.
Kómár József polgármester
A legnagyobb probléma abból adódik, hogy a tervek tavaly szeptemberben készültek, és azóta a
vasáruk árai jelentősen, közel 20 %-al megemelkedtek, melyhez még hozzájött, hogy az Áfa
25 %-ról 27 %-ra emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A biztosított önerő az Áfát is tartalmazza, így az Áfa változást már ott figyelembe vettük.
Kómár József polgármester
Nem ezt kell nézni, hanem hogy nyert az önkormányzat erre a feladatra 11 millió Ft-ot. Saját
költségen nem valósulhatnának meg ezek a feladatok. Nem hiszi, hogy a most beérkezett
árajánlatoknál olcsóbbat fogunk kapni, ha még egyszer kiírjuk a pályázatot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Román Ernő pénzügyes kollégánk elkészítette az általános tartalékalap alakulásáról szóló
tájékoztatót, melyet minden képviselő megkapott. Ez alapján jelenleg 1.739.209 Ft-on áll az
általános tartalékalapunk. Ha ebből még levonjuk, amit ehhez a pályázathoz várhatóan még hozzá
kell tennünk, alig marad pénz az általános tartalékalapon.
Kómár József polgármester
A legnagyobb probléma, hogy a megítélt támogatással soronkénti bontásban kell majd elszámolni
és bár összességében csak minimális az eltérés az elnyert pályázati összegtől, arányaiban nem
fogunk megfelelni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Így igaz, mert hiába adott a Vanatech Kft. nettó 10.612.813. Ft-os ajánlatot a pályázatban szereplő
nettó 9.891.168.Ft-al szemben, kizárt, hogy a számlarészletező megegyezzen majd a pályázat
soronként lehívható összegével. Ezt a pályázatot 97,4 %-ban sikerült elnyerni, azaz nagyon
minimális összeget húztak le belőle. Két lehetősége van a Képviselő-testületnek vagy elfogadja a
legjobb ajánlatot és a különbözetet biztosítja, vagy új pályázatot ír ki.
György Istvánné alpolgármester
Ha akkor is ilyen ajánlatok vagy rosszabb ajánlatok érkeznek, akkor mit fogunk csinálni?
Kómár József polgármester
Az orvosi rendelő pályázatnál is hozzátettünk a különbözetet, melyet így utólag már nem bántunk
meg, hiszen elkészült az orvosi rendelő és csak ez számít.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lehet, hogy más lett volna a helyzet, ha nem egyszerű beszerzési eljárás alapján választottunk volna
kivitelezőt. Ha hirdetéses közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk volna meg a munkákat,
akkor biztos, hogy a piaci árversenynek megfelelően alacsonyabb árajánlatok érkeztek volna, de ez
a munka nem közbeszerzés köteles.
Orbán Gábor képviselő
A problémája ezzel az egésszel csak annyi, hogy a pályázatíró továbbra sem vállal felelősséget a
többletkiadásért.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most nem valószínű, hogy a pályázatíró hibázott a különbözetek miatt. Több tényező együttes
változása okozta a plusz kiadást.
Orbán Gábor képviselő
Való igaz, hogy a vasáruk árai az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek.
Kómár József polgármester
Kerekharaszt az előző LEADER-es pályázatot ilyen okok miatt nem tudta megvalósítani és így azt a
pénzt is elbukta, amit a tervezési feladatokra előre kifizetett. Biztos benne, hogyha még egyszer
kiírjuk a pályázatot, akkor sem érkeznek olcsóbb árajánlatok.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Most sajnos nincs a képviselők között olyan szakember, aki meg tudná nézni, hogy teljesen korrekt
árajánlatok érkeztek-e.
Orbán Gábor képviselő
Amikor egy tervező megtervez egy munkát nem nézi, hogy azt az előzetes költségvetésből meg
lehet-e valósítani. A kivitelező pedig olyan árajánlatot ad, amelyből ténylegesen megvalósítható a
feladat és sajnos a legtöbb esetben ez a két költségvetés köszönő viszonyban sincs egymással, ezért
kell mindig a különbözetet az önkormányzatnak biztosítania.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Sajnos a legtöbb esetben sem a pályázatíró, sem a tervező kiválasztására nincs sok időnk. A beadási
határidő rövidsége miatt sokszor kimaradnak tételek vagy nem megfelelően kerülnek betervezésre a
munkák. A soronkénti elszámolás már a projektmenedzser feladata lesz, de még akkor is várható
eltérés a kifizetett díj és a lehívható támogatás között.
A testületi határozat szövegébe szeretné még beletenni, hogy az elszámolható támogatáson és a
céltartalékban biztosított önerőn felül az el nem számolható költségeket a 2012. évi általános
tartalékalap terhére kívánja a Képviselő-testület biztosítani.
György Istvánné alpolgármester
Nem tudunk mást tenni, mint a különbözetet biztosítani.
Kómár József polgármester
Ebben a pályázatban megigényelt összeget szinte teljes egészében megkaptuk, nem úgy, mint a
rendezvény pályázatunknál, ahol is a mennyiséget meghagyták, de a keretösszegeket jelentősen
lecsökkentették. Javasolja, valósítsuk meg ebből a költségből.
Samu Alfonzné képviselő
Van miből pótolni a különbözetet?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, az általános tartalékalap terhére. Tájékoztatásképpen szeretné még elmondani, hogy ez a
pályázat is utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a 11 millió Ft-ot előre meg kell finanszírozni,
melyet várhatóan likvidhitellel tud csak az önkormányzat megoldani. A likvid hitel nem haladhatja
meg a tárgyévet, azaz december 31-ig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak, ezért igyekeznünk
kell a megvalósítással és az elszámolással, hogy még idén megérkezzen a pályázati támogatás a
számlánkra és rendezni tudjuk az esetleges likvid hitelt.
Kómár József polgármester
Eddig nem volt olyan költségvetésünk, amikor is ne lett volna következő évben pénzmaradványunk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Természetes, hogy mindig volt pénzmaradványunk, hiszen az összes betervezett feladatot nem
teljesítjük soha. Lehet szorosabb költségvetést készíteni az intézményeknél is, de év közben már
csak a herédi önkormányzat tud hozzá tenni az intézmények költségvetéséhez, mert a társult
önkormányzatok már nem biztos, hogy tudnak hozzátenni. Jelentős változások elé nézünk, hiszen
2013-ban felül kell vizsgálni minden társulásunkat, nem tudhatjuk mi lesz az intézményi
társulásainkkal.
Kómár József polgármester
Megmaradnak, csak más formában fognak működni. Tudja nagyon jól, hogy össze lehet az idei
költségvetésből 5-6 millió Ft-ot szedni még. Sőt a csatornabekötések száma is jelentősen
megemelkedett, így növekedett az önkormányzat bevétele a tervezetthez képest.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
De a támogatott szervezeteknek több támogatást ad az önkormányzat, mint ahogy az tervezve lett és
más egyéb kiadásaink is voltak, melyeket úgyszintén az általános tartalékalapból kell biztosítani.
Kómár József polgármester
A Kolozsvári utcai fapótlást is meg tudjuk valósítani, mert a költségvetésben fásításra 2 millió Ft-ot
terveztünk és ez idáig csak 700 eFt-ot használtunk fel. Sőt, teljes egészében saját magunk fogjuk
megoldani a pótláshoz a favásárlást és az ültetést is.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
Juhász kupa pályázathoz generálkivitelező kiválasztását, szavazásra teszi a kiküldött határozati
javaslat szerint és a körjegyző által elmondott kiegészítéssel.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
125/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya
korszerűsítésére” elnyert pályázat sport pálya kerítés építése és világítás kivitelezése
feladatainak elvégzésére, a beérkezett három árajánlat közül összességében
legkedvezőbb ajánlata alapján VANATECH Kft. (Heréd, Ifjúság utca 13.képviseli:
Varga Nándor) –t bízza meg 10.612.813 Ft + 27 % ÁFA = 13.478.273,- Ft
vállalkozói díjért a pályázatban elszámolható támogatás, a 2012. évi költségvetés
céltartalékában biztosított önerő, valamint a pályázati támogatásból el nem
számolható költségekre az általános tartalékalap terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Kómár József polgármester
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II.

Napirendi pont

EMVA IV. tengely Juhász kupa pályázathoz műszaki ellenőrök kiválasztása
a kerítésépítésre és villamos szerelésre
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Itt is a Képviselő-testület döntése alapján külön kértük meg az árajánlatokat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezt a feladatot teljes egészében az általános tartalékalap terhére tudjuk megvalósítani, mert mint
már említette ez például nem fér bele a pályázati egyéb költségekbe.
Kómár József polgármester
Szorosak a határidők, de a nyár folyamán meg kell valósulnia.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A projektmenedzseri szerződést a Juhász kupára megkötöttük és annak megfelelően a
projektmenedzseri díjból 250.000 Ft-ot már ki is fizettük. A másik felét pedig akkor kapja meg, ha
elkészül a pályázat elszámolása. Előreláthatólag augusztus 20-án lesz az ünnepélyes átadás.
Kómár József polgármester
A villamos szerelés műszaki ellenőrzése jóval kisebb volumenű, mint a kerítésé. Bár az is igaz,
hogy nehezebb volt erre a feladatra vállalkozót találni, az egyik felkért vállalkozás nem is küldött
árajánlatot.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
Juhász kupa pályázat kerítésépítés műszaki ellenőr kiválasztását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
126/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya
korszerűsítésére” elnyert pályázat sport pálya kerítés építésének műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére LX Komfort Bt. (Hatvan, Széchényi út 6.képviseli: Tóth
János) bízza meg 220.000 Ft + ÁFA = 279.400 Ft összegben az általános tartalék
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
Az EMVA IV. tengely Juhász kupa pályázat villamos kivitelezés műszaki ellenőr kiválasztását,
szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
127/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely „Juhász kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya
korszerűsítésére” elnyert pályázat sportpálya világítás kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatainak elvégzésére DovillTerv Kft.(Gyöngyös, Szent Gellért utca
2.képviseli: Dombi Sándor) bízza meg 65.000 Ft + ÁFA = 82.550 Ft összegben az
általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Kómár József polgármester
III. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Mozgóárusok miatt a közterület használatáról szóló rendelet módosítása
(Rendelet-tervezet írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az elmúlt időszakban több helyi vállalkozó is megkereste, hogy nem tudja értékesíteni készletét,
mert a mozgóárusok elvették a vevőköre egy részét. A legrosszabb az egészben, hogy a mozgóárus
sem olcsóbb, de előnye, hogy házhoz megy. Megkérdezte az egyik mozgóárustól, hogy a
környékben hol nem fizet az önkormányzatnak. Azt a választ kapta, hogy csak Heréden és
Nagykökényesen nem kell fizetni. Utána érdeklődött és azt is tudja, hogy a legtöbb helyen naponta
500 és 1.000 Ft körül kell fizetniük. Ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület módosítsa a
közterület használatáról szóló rendeletét.
Papp Ákos képviselő megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közigazgatási feladatok közül sokat el fognak vinni az önkormányzatoktól 2013-ban, de úgy
tudják a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés továbbra is itt fog maradni. Jelenleg a
mozgóárusítás úgy történik, hogy a vállalkozó a székhelye szerint illetékes jegyzőnél kéri a
mozgóárusításhoz az engedélyt, illetve oda tesz kereskedelmi tevékenységre bejelentkezést.
A megkapott mozgóárusítási engedély egy igazolás a nyilvántartásba vételről, ezt a székhely
szerinti jegyző a kérelemmel megküldi az összes olyan önkormányzatnak, ahol szeretne árusítani.
Nem lehet megtiltani a mozgóárusítást. Korábban az ideiglenes iparűzési adó között szerepelt a
kereskedelmi tevékenység is, de onnan kivették. Így szabályozni iparűzési adóval nem lehet, ezért
nem marad más lehetőségünk csak a közterület használatáról szóló rendelet módosítása.
Papp Ákos képviselő
Mennyi lesz a díj?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Naponta 1.000 Ft gépjárművenként.
György Istvánné alpolgármester
Érdekes, hogy az ÁNTSZ hogyan engedélyezi az ilyen fajta értékesítést. Ők hogyan felelnek meg
az ÁNTSZ tisztasági előírásainak? Tisztálkodási lehetőségük szinte nincs is.
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Papp Ákos képviselő
Rájuk is vonatkoznak bizonyos előírások.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, őnekik is be kell tartani a közegészségügyi szabályokat. Utána nézett, hogy ezt más
településeken hogyan oldották meg, pl.: Hatvan körzetekre osztotta a várost és ennek megfelelően
szabályozta a közterületeinek használatát. Az EU-s szabályok értelmében nem szabad akadályozni a
szolgáltatás szabad áramlását, mindenkinek egyenlő feltételeket kell biztosítani. A terület
használatát m2-ben sem lehet meghatározni. Kérdés még, hogy a régi díjak maradjanak
rendeletünkben vagy van olyan rendelkezés, melyre már nincs szükség? Például a kerthelyiség
használatáért továbbra is 150 Ft/m2/hó díjat szedjünk? Ezt a közterület használatot kéri minden
évben a Két Nyárfa söröző a terasz használatára.
Orbán Gábor képviselő
A középső kocsma nem fizet közterület használati díjat?
Kómár József polgármester
Nem, mert az a terület nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem a Magyar Közútkezelő
tulajdonában van, országos közút mellett van a bolt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy olyan díjak szerepeljenek a rendeletben, melynek van értelme. Véleménye szerint
nincs értelme a melléklet c.) pontjának, mely az önálló hirdető berendezések díjáról szól. Az építési
munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés vonatkozó díjak összegén ne
változtassunk? Jó, így ahogy most van? A mutatványos tevékenység díját véleménye szerint nem
kell megváltoztatni.
Kómár József polgármester
A sportpálya mögötti területet a Sport Klub rendbe tette, oda már tavaly sem engedtük be a
búcsúsokat. A sportpálya előtti területet kapták meg. Véleménye szerint a gépjármű várakozóhelyeseti díját is ki lehet venni, mert régen volt olyan időszak, amikor több buszsofőr itthon parkolt,
mert Budapestre járt a busszal, akkor ezért került a rendeletbe, de ez a probléma megszűnt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A rendeletben szereplő díjak azért vannak, hogy azt be kell szedni. Ezért javasolja, hogy úgy
módosítsa most a Képviselő-testület a rendeletet, hogy a megmaradt díjakat be fogja szedni az
önkormányzat.
György Istvánné alpolgármester
A kérdés, hogy ki fogja megfizetni a mozgóárusítási díjat?
Orbán Gábor képviselő
Valószínűnek tartja, hogy a cég ráterheli a sofőrre. Javasolja, hogy vegyük ki a rendeletből a buszos
parkolási díjat.
Papp Ákos képviselő
Ha majd lesz olyan rendkívüli esemény, ami indokolja a buszos parkolási díjat, akkor majd
visszatesszük a rendeletbe.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mikortól lépjen életbe az új rendelkezés? Július 1-jétől jó, ha hatályos lesz a rendelet? Ez elegendő
felkészülési idő. Ki is kell őket értesítenünk. A rendelet bevezetőjében az f.) pont helyett e.) pont a
hivatkozás.
A Képviselő-testület egyetért a július 1-i hatállyal.
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Kómár József polgármester
Aki komolyan gondolja, hogy mozgóárusítást szeretne a faluban végezni, az ki fogja fizetni ezt a
díjat.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a közterület használatáról
szóló rendelet módosítását a rendelet-tervezet és az elhangzott módosítások szerint, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
15/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 11/2004.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Heréd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a közterületek használatáról szóló 11/2004. (II.24.) önkormányzati rendelete
módosítására a következőket rendeli el:
1.§ (1) A 11/2004. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) 3.§-a a következő f) és g)
pontokkal egészül ki:
„f) gépjárműből végzett kereskedelmi jogszabályok szerinti mozgóbolti és mozgóárusításra,
g) vendéglátó-ipari előkert (kerthelyiség) céljára.”
(2) A R. 3 §-ából az e) pont hatályát veszti.
(3) A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díjat az engedélyes: éves használati díj esetén előre a tárgyév január 31-ig az
önkormányzat költségvetési számlájára postai utalványon vagy a házi pénztárba, havi használat
esetén tárgyhó 15-ig az önkormányzat költségvetési számlájára postai utalványon vagy a házi
pénztárba, napi használat esetén bizonylat ellenében a helyszínen köteles megfizetni.”
(4) A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedély nélküli használat tartalmára a használó az egyébként fizetendő közterülethasználati díj kétszeresének megfizetésére köteles.”
2.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a közterületek használatáról szóló 11/2004.(II.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2012.(VI.12.) önkormányzati rendeletéhez

„2. melléklet HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a közterületek használatáról szóló
11/2004.(II.24.) önkormányzati rendeletéhez
Közterület-használati díjak
a) Kirakatszekrény, hirdető berendezés, címtábla
b) Árusító és egyéb fülke, pavilon,
vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség
c) Építési munkával kapcsolatos állvány
Építőanyag és törmelék elhelyezése
6 hónapig
6 hónapon túl
d) mozgóbolti és mozgóárusítási tevékenység
e) Mutatványos tevékenység (céllövölde,
hinta, stb.)

100 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/hó
1.000,-Ft/gépjármű/nap
50 Ft/m2/nap

kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra csatlakozás a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálathoz
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat kistérségi társulás keretében látja el és
most megváltozik a szolgáltatást ellátó intézmény, ezért kéri a Kistérség a társult
önkormányzatoktól a csatlakozásról a határozatot. Ezt a feladatot eddig Lőrinci látta el, mostantól
Hatvan fogja végezni. Korábbi ülésen a Képviselő-testület ez ügyben döntött úgy, hogy nem járul
hozzá, hogy ezt a feladatot Lőrinci város megszüntesse.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához való csatlakozást,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
128/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2012.
szeptember 1. napjától biztosítani kívánja lakossága számára a szociális
alapszolgáltatásnak minősülő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Heréd
Önkormányzata képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan,
hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása céljából társulni
kíván a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó
Társuláshoz.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges okiratok
aláírására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap, aláírásra: 2012.08.31.

Társulási Megállapodás módosítása Nagykökényes mozgókönyvtári szolgáltatáshoz
csatlakozása miatt (Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagykökényes július 1-jétől megszünteti önálló intézményként működő könyvtárát és szeretne a
Kistérség mozgókönyvtári szolgáltatásához csatlakozni. Ez indokolja a Társulási Megállapodás
módosítását. Kérte a kistérségi munkaszervezet vezetőt, hogy tájékoztassa az önkormányzatot, ha
megérkezik hozzánk a mozgókönyvtári normatíva, mert el kell vele számolnunk. A normatíva
összege folyamatosan csökken, mely várható volt a korábbi más tapasztalatok alapján.
Kómár József polgármester
A feladatra kapott 1 millió Ft/év normatíva fele elmegy a mozgókönyvtárra a másik felével az
önkormányzat rendelkezhet. A probléma hogy jövőre véleménye szerint ez a normatíva is meg fog
szűnni, hasonlóan a többi normatívához.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szabó Gábor közművelődési előadót kérdezte, véleménye szerint jól működik a mozgókönyvtári
szolgáltatás.
Kómár József polgármester
Országos tendencia, hogy egyre kevesebben látogatják a könyvtárakat. Felkéri a képviselőket
észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Társulási Megállapodás módosítását
Nagykökényes mozgókönyvtári szolgáltatáshoz való csatlakozásról, szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
129/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás alapítója akként dönt, hogy a jegyzőkönyv melléklete szerinti
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás társulási megállapodását és elfogadja a társulási megállapodás
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
-

A Megállapodás 7.9 pont módosítás utáni szövege:
„Mozgókönyvtári tevékenységet szolgáltatás vásárlással végzi a társulás.
A mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő
települések a következőek: Csány, Heréd, Kerekharaszt, Petőfibánya,
Nagykökényes.”
Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen
jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás szövegét, úgy Heréd Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Polgármesterét a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt hatályos szövegének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Nyári gyermekétkezetésről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Minden évben pályázik az önkormányzat nyári gyermekétkeztetésre. Az idén is pályáztunk és 22 fő
gyermek részére 45 napon át tudunk meleg ételt biztosítani. Tavaly egy ebédért bruttó 370 Ft-ot
kaptunk most bruttó 440 Ft-ot. Az önkormányzat saját konyháján a felnőtt vendégétkeztetésért 570
Ft-ot kér, így úgy gondolja, hogy a bruttó 440 Ft-os ár gyermekadagra jó árnak számít. Az előző
években a nyári étkeztetést próbáltuk az önkormányzat főzőkonyhájáról biztosítani, de mivel a
főzőkonyha a nyáron egy hónapra bezár, így ez nem megoldható. Ezért három vállalkozást
kerestünk meg azzal kapcsolatban, hogy tudnák e részünkre vállalni az étel elkészítését és
szállítását. A pályázatnak vannak különös feltételei, mely szerint az étkeztetést csak olyan
vállalkozás végezheti, aki tudja vállalni, hogy a beszerzett nyersanyag 30 %-át helyi termelőktől
vásárolta.
A három vállalkozás közül Gedei Sándor egyéni vállalkozó vállalta ezen feltételek mellett az étel
elkészítését és szállítását, a Rubin 2005 Kft. nem tudta vállalni, és a Hatvani Városgazdálkodás Zrt.
nem nyilatkozott ez ügyben. A bruttó 440 Ft-os áron 22 fő 45 napon keresztül történő étkeztetésére
435.600 Ft-ot kapunk, de az elszámolásnál csak a ténylegesen leszállított adagmennyiségnek
megfelelő összeg marad nálunk. Ha nem sikerül a 22 főt 45 napon keresztül ellátni, a fennmaradó
részt vissza kell küldenünk az Államnak. Korábbi években az étel ide a Hivatalba érkezett és a
gyermekek innen vitték el haza. Tavalytól már az állam úgy gondolta, hogy úgymond „nyári
napközi formájában” helyben kell az ételt elfogyasztani. További feltétel, hogy a gyermekek részére
különböző programokat kell biztosítani. Így viszont nem olyan népszerű ez az ellátás, mint a
korábbi években, amikor egyszerűen haza vitték.
Az önkormányzat ehhez a feladathoz egy közmunkást is biztosít, akinek a feladata a programok
lebonyolítása valamint az étkezés felügyelése és adminisztrálása.
Papp Ákos képviselő
A családgondozók segítenek a programoknál?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közfoglalkoztatott feladata a gyermekek felügyelete és adminisztrációs munka elvégzése. Tavaly
is a családsegítők és a családgondozók közösen szerveztek programokat nyáron a gyermekek
részére, melyen úgyszintén részt vesznek a gyerekek. Az előző ülésen a Családsegítő Szolgálat
ehhez a programokhoz kért anyagköltséghez támogatást.
Papp Ákos képviselő
Azért kérdezi ezt, mert a hétvégén Ábrahám Rebeka otthonában kereste fel, és felajánlotta
segítségét ehhez a feladathoz, jelenleg egyetemre jár, ahol a gyermekek környezettudatos
neveléséről tanul.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Köszönjük a felajánlást és szeretettel várjuk őt a foglalkozásokra.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel
gyermekétkeztetéshez Gedei Sándor vállalkozó megbízását, szavazásra teszi.

nincs,

a

nyári

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
130/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai konyha zárva
tartására tekintettel a nyári gyermekétkeztetés keretében 2012. 06. 18. - 2012. 08.17.
közötti 45 munkanapon át 22 fő óvodás és általános iskoláskorú gyermek számára
kétfogásos meleg ebéd főzésével és kiszállításával Gedei Sándor egyéni vállalkozót
(Lőrinci) bízza meg br. 440,- Ft/ebéd vállalkozói díjért, melynek fedezetét a 23/2012.
( IV.18.) NEFMI rendelet szerinti állami támogatásból biztosítja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.06.18.
 Vöröskereszt nyári táborozásáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Vöröskereszt támogatást kérő levelét.
György Istvánné alpolgármester
Ehhez a táboroztatáshoz lehetett tombola vásárlásával hozzájárulni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az együttműködési megállapodást június 15-ig kell megküldeni nekik.
György Istvánné alpolgármester
Tudomása szerint ehhez a táborozáshoz a szülőknek is hozzá kell járulniuk?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, a szülőknek 3.000 Ft-ot az önkormányzatnak 9.000 Ft-ot kell gyermekenként fizetnie.
Nagykökényesen az önkormányzat 10.000 Ft-ot vállalt gyermekenként, és a szülőkre csak 2.000 Ft
hárult.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a herédi önkormányzat is 10.000 Ft támogatást adjon gyermekenként így összesen
20.000 Ft-ot biztosítson az általános tartalékalap terhére.
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Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az elhangzott 20.000 Ft-os
javaslatot, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
131/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vöröskereszt Hatvani
Szervezete megkeresésére a családgondozóval egyeztetett két fő herédi gyermek
nyári táboroztatásához gyermekenként 10.000,- Ft, azaz összesen 20.000,- Ft
hozzájárulást biztosít az általános tartalékalap terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására és a hozzájárulás kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: igénylés szerint
 EMVA IV. tengely „Multifunkciós irodai eszköz beszerzés” pályázatról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület döntése értelmében felkértük a MM Max Kft.-t, az A-Tari Computers Kft.-t és
a Silver Copy 2 Bt.-t ajánlattételre. A mai nap 14 óráig lehetett az árajánlatokat benyújtani. A
benyújtott árajánlatok alapján a Silver Copy 2 Bt. nettó 1.145.800 Ft-os, az MM Max Kft. nettó
879.000 Ft-os árajánlatot tett, az A-Tari Computers Kft. nem nyújtott be árajánlatot. Mindkettő
árajánlat azonos műszaki tartalmú multifunkciós irodai eszközre érkezett. Így kedvezőbb ajánlata
alapján a MM Max Kft.-tól javasolja a Xerox WorkCentre 7125 típusú nyomtatót és fénymásolót
megvásárolni.
Valamint még egy határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek a projektmenedzseri díjról. Ez a
pályázatunk majdhogynem 100 %-osan sikerült. Egyedül pont a projektmenedzser díját húzták le.
Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogyan dönt a projektmenedzseri díjról?
Kómár József polgármester
Előbb döntsünk az eszköz beszerzéséről és utána térjünk át a projektmenedzser díjazására.
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
multifunkciós irodai eszköz beszerzését az MM Max Kft.-től, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
132/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy EMVA
IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló beruházások támogatása 2011.
évben / A „Falusi lakosság kényelmét szolgáló multifunkciós irodai eszköz
beszerzése” megnevezésű elnyert pályázaton a Xerox WorkCentre 7125
multifunkciós irodai eszközt kedvezőbb árajánlata alapján az MM Max Kft.
(Szolnok)-től vásárolja meg 879.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz br. 1.116.330,- Ft
összegért, a pályázatban elszámolható támogatás és a 2012. évi költségvetés
céltartalékában biztosított önerő terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület 2011. október 12-i rendkívüli ülésén nettó 70.000 Ft projektmenedzseri díjat
fogadott el. Kérdezi, hogy mit csináljuk a projektmenedzser díjával, mert így a díjat teljes
egészében az önkormányzatnak kell biztosítania az általános tartalékalapból.
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Papp Ákos képviselő
Kapjon nettó 50.000 Ft-ot a projektmenedzser.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
„Multifunkciós irodai eszköz beszerzés” pályázat projektmenedzseri díj módosítását, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
132/2012. (VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
EMVA IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló beruházások támogatása
2011. évben / A „Falusi lakosság kényelmét szolgáló multifunkciós irodai eszköz
beszerzése” pályázat tárgyában hozott 213/2011.(X.12.) képviselő-testületi
határozata módosításával Nagyné Deme Krisztina egyéni vállalkozó (Hatvan)
projektmenedzseri megbízási díját a pályázati elszámolható költségek változására
tekintettel 50.000,- Ft+ÁFA összegre módosítja, melyet a 2012. évi költségvetése
általános tartalékából biztosít.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nyári foglalkozáshoz támogatás kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a kérelmet. A GYIV felelős a Családsegítő Szolgálat nyári programjain felül kívánja
ezeket a programokat megvalósítani. Természetesen nem a Családsegítő Szolgálattal azonos
napokon.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapja meg a kért 20.000 Ft-os támogatást az általános tartalékalap terhére.
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Szabó Tímea GYIV felelős
nyári foglalkozáshoz 20.000 Ft-os többlet előirányzatot, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
134/2012.(VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános Iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse által a nyári szünidőben tervezett szabadidős
programokhoz az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
szakfeladaton a szakmai anyagok beszerzése előirányzatot 20.000 Ft összeggel
megemeli az általános tartalék terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az intézményt értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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 Hulladékszállítással kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Bio-Pannónia Kft.-vel megkötötte a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat2012.12.31-ig.
Szelektív hulladékzsákot ismét lehet kérni innen a Hivatalból. A lakosságot a Képviselő-testület
kérésének megfelelően szórólapon tájékozattuk a változásról. Igyekeztek körültekintő tájékoztatást
küldeni, a végén csak az maradt ki belőle, hogy a szállítás napja változatlanul hétfő.
Papp Ákos képviselő
Mikor lesz a lomtalanítás?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ősszel tervezik a lomtalanítást, amikor az út már elkészül.
 Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződése
(Előterjesztés írásban mellékeltve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ma délelőtt itt volt a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Kirendeltség vezetője Ágó József, aki
elhozta az ivóvíz szolgáltatásról szóló üzemeltetési szerződést. Ismerteti az üzemeltetési
szerződéshez mellékelt tájékoztató levelet. Az üzemeltetési szerződést mindenki megkapta az ülés
előtt. Megkér minden képviselőt, hogy olvassa át a szerződést, és ha úgy gondolja a Képviselőtestület, hogy ebben a formában elfogadható, akkor döntsön az üzemeltetésről. Az üzemeltetési
szerződést június 30-ig aláírva vissza kell juttatni a Vízmű Zrt. részére.
Kómár József polgármester
Év elején jelentősen megváltoztak a szabályok, így mivel az önkormányzatnak nem volt ivóvíz
szolgáltatásra üzemeltetési szerződése most szeretné a Vízmű Zrt. ezt megkötni az
önkormányzattal.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábban csak a csatornahálózat üzemeltetésre volt szerződése az önkormányzatnak.
A képviselők áttekintették a Heves Megyei Vízmű Zrt. ivóvíz üzemeltetéséről szóló szerződés
tervezetet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nagykökényesi ülésen ott volt Ágó József a Vízmű Zrt. Hatvani Kirendeltség vezetője.
Rákérdeztek ott arra, hogy a meglévő eternit csöveket a közeljövőben ki fogják e cserélni. Azt
mondta, hogy nem tervezi a Vízmű Zrt. az eternit csövek cseréjét, de ha csőtörés van ott már a
megbontott szakaszon műanyagra cserélik.
Kómár József polgármester
Rengeteg lenne, amit ki kellene cserélni, hiszen a teljes ivóvízhálózat hossza 6 km. Szerinte az
ivóvíz szolgáltatásról szóló üzemeltetési szerződés ebben a formában elfogadható.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heves Megyei Vízmű
Zrt. ivóvíz szolgáltatásról szóló üzemeltetési szerződésének elfogadását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
135/2012. (VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. által az ivóvízhálózat üzemeltetésére készített, a
jegyzőkönyv mellékletét képező üzemeltetési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.06.30.
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 Általános tartalékalap alakulásáról tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pénzügyesek készítettek egy rövid tájékoztatást az általános tartalékalap alakulásáról, melyet már
az első napirendi pontnál is ismertettünk. A megkapott tájékoztatást mindenki nézze át, jelenleg így
néz ki az általános tartalékalap.
 Óvodai főzőkonyha rendezvényhez való használata
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Vasas Viktória herédi lakos olyan kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a jövőre tervezett
lakodalmukhoz szeretné az óvoda konyháját igénybe venni. A bérbeadással kapcsolatban vannak
aggályai ÁNTSZ és HACCP előírásokkal kapcsolatban. Ezért kérte az óvodát, hogy keresse meg az
ÁNTSZ-t és Gyömbér Ferenc HACCP-t felügyelő vállalkozót és kérjenek tőlük írásos véleményt a
nyersanyag főzőkonyhára történő behozatalával kapcsolatban. További kérdés, hogy a főzőkonyha
munkadíj és rezsi költségeit hogyan számoljuk ki. Vagy egyáltalán az alkalmazottak hétvégén
berendelhetők?
Kómár József polgármester
Ki lenne a szakács?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Természetesen úgy gondolták, hogy a főzőkonyha személyzete készítené az ételeket. De erről majd
az óvodavezetőnek kell döntenie, ha megérkeznek a közegészségügyi és minőségbiztosítási
vélemények.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Az Óvoda Alapító Okiratában nem szerepel a vállalkozási tevékenység. A vendégétkeztetésnél lévő
szabad kapacitás pedig csak a hétköznapi étkeztetésről szól, nem pedig a hétvégéről. Ezt is meg kell
vizsgálni.
Samu Alfonzné képviselő
Ha esetleg mégis megoldható lenne ez a kérés félő, hogy a későbbiekben többen is szeretnének
ezzel a lehetőséggel élni.
György Istvánné alpolgármester
Ő csak a levelet továbbította, de elmondta Vasas Viktóriának, hogy ebben a Képviselő-testületnek
kell döntenie.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy most hozzon a Képviselő-testület egy döntést, melyben kiköti, hogy milyen írásos
vélemények beszerzése után tud dönteni ez ügyben.
Orbán Gábor képviselő
Mi szereznénk be az alapanyagot?
György Istvánné alpolgármester
Külön kérte, hogy az alapanyagot ő biztosíthassa.
Kómár József polgármester
Szerinte jobb lenne, ha az ételeket vállalkozóval készíttetnék.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a határozati javaslatot.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az óvodai főzőkonyha
használata iránti kérelem ügyében az ismertetett határozati javaslatot, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
136/2012. (VI.11) képviselő-testületi határozata:
A Képviselő-testület megtárgyalta a Herédi Napközi Otthonos Óvoda Konyhája
családi eseményhez kapcsolódó használatára vonatkozó lakossági igényt és úgy
határozott, hogy a kérést közegészségügyi, élelmiszer minőségbiztonsági és a
vállalkozási tevékenységre nézve számviteli szempontból meg kell vizsgálni. A
megérkezett vélemények után tud dönteni a Képviselő-testület az óvodai főzőkonyha
használatának magáncélra engedélyezéséről.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Kómár József polgármester 5 perc szünetet rendel el.
 EMVA IV. tengely „II. Táncos-dalos Zagyvaság” rendezvénnyel kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző ülésen már tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a „II. Táncos-dalos Zagyvaság”
megrendezésére az önkormányzat az igényelt összegnek csak az 53 %-át kapta meg. Mivel csak a
keretösszeget húzta le a MVH, ezért pl.: az önkormányzatnak ugyanannyi mennyiségű sörpadot és
asztalt kell beszereznie csak jóval kevesebb összegből. Az önkormányzat tervei szerint jó
minőségben helyi vállalkozóval gyártással kívánta megvalósítani ezt a feladatot. Erre a feladatra
170.000 Ft-ot kértünk és csak 64.137 Ft-ot kaptunk, ugyanez a helyzet az asztalnál is.
Kómár József polgármester
Ha jó minőségben legyártattuk, akkor az időálló lenne és 340.000 Ft-ba kerülne. De ha a Képviselőtestület úgy dönt, hogy üzletből vásároljuk meg, hogy kisebb legyen a különbözet, akkor az csak
220.000 Ft kerülne. De az biztos, hogy nem lesz olyan tartós, mintha gyártattuk volna. Ugyanez a
probléma az étkeztetéssel is és felmerül a kérdés, hogy hány főt ebédeltessünk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester úr ezzel azt akarja mondani, hogy a falunapra betervezett 400.000 Ft-ból nem biztos,
hogy megoldható a korábbi évekhez hasonlóan mindenki étkeztetése.
Kómár József polgármester
Biztosítani kell még a hangosítást, valamint az étel mellé üdítőt és kávét is kell vásárolni. Többen
kérték, hogy a falunapkor legyen tűzijáték is.
Orbán Gábor képviselő
Haladjunk szépen sorban. Elsőnek is a sörpadokról és asztalokról kell döntenünk.
Kómár József polgármester
Az is igaz, hogy mivel kevesebb támogatást kaptunk, így az önerő is a felére csökken, tehát ott is
szabadul fel némi pénz, mely visszafordítható a többletköltségekre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kitől kérjünk árajánlatot a gyártásra? A pályázat benyújtásához a Tradíció Bútor Kft. és a Szendy
Medical Kft. kértünk ajánlatot. Kérjünk most is tőlük? Három árajánlat kell.
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Kómár József polgármester
Igen tőlük kérjünk árajánlatot. Heréden más helyi vállalkozás nincs is. Harmadik vállalkozásnak
pedig kérjük egy hatvani vállalkozástól.
Papp Ákos képviselő
Kérjünk a FALCO Kft. -től, hátha ők is tudnak sörpadot és asztalt készíteni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
„II. Táncos-dalos Zagyvaság” pályázathoz egyedi sörpadok és asztalok gyártására ajánlattételi
felkérést, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
137/2012. (VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely keretében megvalósuló „II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd
elnevezésű kulturális rendezvény” pályázat tárgyában sörpadok és asztalok
gyártására az alábbi vállalkozásokat hívja meg:
1.
Szendy Medical Kft. (Heréd);
2.
Tradíció Bútor Kft. (Kunhegyes);
3.
FALCO Kft.(Hatvan).
A Testület felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívások kiküldésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Kómár József polgármester
Az étkeztetésre is meg kell kérni az árajánlatokat, hogy egy következő rendkívüli ülésen arról is
tudjon dönteni a Képviselő-testület.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hány főre készíttessünk ételt?
György Istvánné alpolgármester
Arról volt szó az előző ülésen, hogy bár egy napon lesz a rendezvény és a falunap teljesen külön
kezeljük.
Orbán Gábor képviselő
Kérjünk árajánlatot a nyári gyermekétkeztetést végző vállalkozótól.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
400 adag gulyásleves elég lesz?
Kómár József polgármester
Az üdítőt és a pogácsát majd az önkormányzat beszerzi máshonnan.
Orbán Gábor képviselő
A kenyeret és a pogácsát a helyi pékségből kellene beszerezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A gulyásleves mellé jár a kenyér és a pogácsa is, jobb lenne ha a vállalkozó oldaná meg egy
számlán. A 400 adag gulyásleves mellé minimum mennyi kenyeret és pogácsát adjunk? Elég lesz 2
szelet kenyér és 3 kisebb pogácsa?
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Kómár József polgármester
Az üdítőt ki fogja biztosítani?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az majd mi megvesszük, hiszen azt már csak a falunapi pénzből tudjuk megvásárolni, nem lesz
része a pályázati elszámolásnak. A pályázatban az étkeztetésre nettó 128.275 Ft fordítható.
Kómár József polgármester
Tudunk Varga Szilvesztertől, Gedei Sándortól árajánlatot kérni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A beadott pályázatban még a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. adott ajánlatot, akkor most is őt
hívjuk meg? Vagy a másik lehetőség, hogy még az Édenkert Fogadót Zagyvaszántóról hívjuk meg.
Kómár József polgármester
Legyen az Édenkert Fogadó a harmadik ajánlattevő.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely
„II. Táncos-dalos Zagyvaság” pályázathoz ételkészítésre ajánlattételi felkérést, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
138/2012. (VI.11) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
EMVA IV. tengely keretében megvalósuló „II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG –
Heréd elnevezésű kulturális rendezvény” pályázat tárgyában étkeztetésre az alábbi
vállalkozásokat hívja meg:
1.
Varga Szilveszter Józsefné egyéni vállalkozó (Heréd);
2.
Gedei Sándor egyéni vállalkozó (Lőrinci);
3.
Rubin 2005 Kft.- Édenkert Csárda Fogadó (Zagyvaszántó).
Felkéri a Testület a polgármestert az ajánlattételi felhívások kiküldésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Meg kell nézni, hogy a sátorbérlésre is kell-e új ajánlatot kérni.
Kómár József polgármester
A pályázat elkészítéséhez már kértünk árajánlatot 5x8 méteres és két 4x4 méteres sátorra. Szerinte
még a régi ajánlatok érvényesek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Idén februárban kértünk új árajánlatokat.
Kómár József polgármester
Akkor nem is kell kérni. Tudja, hogy a Sátorvilág ajánlata volt a legjobb.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A következő ülésen, amikor is az asztalok és a padok, valamint az étel megrendelésről dönt a
Képviselő-testület erről is tud majd dönteni. Ha jók az árajánlatok, akkor megrendelhető, esetleg ha
nem jó, akkor újból meg tudjuk kérni.
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 Október 23-i megemlékezésről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Emlékparkban az ’56-os kopjafa állítási ünnepséget a Jobbik helyi szervezete az
önkormányzattal közösen szeretné megrendezni.
Kómár József polgármester
Azt kéri, hogy akkor a Jobbik részéről se legyen olyan meghívott vendég aki beszédet mond, hanem
Orbán Gábor és az önkormányzat részéről ő mondana beszédet, így lehetséges a közös
megemlékezés.
Papp Ákos képviselő
Szép gesztus lenne, hogy a faluért a pártok és az önkormányzat egy közös rendezvényben
emlékeznének az ’56-os eseményre.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik.
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