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Jegyzőkönyv
Készült: Heréd Község Képviselő-testülete 2007. november 15-i üléséről
Jelen vannak:
Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György
Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kovács
József, Kerestély Gyula, Papp Ákos képviselő
Távolmaradását bejelentette: Samu Alfonzné képviselő
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van:
Peterkéné Farkas Andrea helyettes jegyző
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó
Kómár József polgármester
Köszöntötte az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert
a megválasztott 10 képviselőből 9 jelen van. Bejelenti, egy képviselő jelezte,
hogy a tanácskozáson nem tud részt venni.
1./ N a p i r e n d tárgyalása
Herédi Labdarúgó Klub támogatása
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkérte a képviselő-testület tagjait az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésük,
észrevételük megtételére.
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- Megkérdezte: milyen összegű támogatást kapott a Labdarúgó Klub ebben az
évben?
- Korábban az volt a testület kérése, ha lehet herédi fiatalokat mozgassanak a
csapatban. Tudomása van arról, hogy sok az idegen.
- Értesülése szerint az edzések több esetben elmaradnak, ennek mi az oka?
- A közműdíjakkal kapcsolatban megkérdezte, hogy a sportkör tulajdonát
képező WC helyiség használatáért az ott lévő söröző tulajdonosa mennyi
közüzemi díjat fizet?
- A mérkőzések alkalmával belépő díjak összegét mire használták fel?
Peterkéné Farkas Andrea helyettes jegyző
Elmondotta, a sportkör ebben az évben 1.432.000 Ft támogatást kapott, melyről
el kell számolniuk.
Kómár József polgármester
- Válaszolva a kérdésekre elmondotta: a sportkörnek van egy könyvelője, aki
pontosan vezeti a pénztárkönyvet. Addig nem is kaptak pénzt, míg az előző
felvett összeggel el nem számoltak.
- Sajnos a településen nem tudnak annyi fiatalt kiállítani, hogy idegen
játékosokra ne lenne szükség. Fiatalok ugyan vannak, de nem vállalják a
csapatban való játékot.
- Arról nincs tudomása, hogy az edzések elmaradnának.
- A mellékhelyiség használatának kérdésére azt a választ adta: készítenek egy
szerződést, melyben az áll, hogy a vállalkozó vállalja, hogy 3 hónapon
keresztül fizeti a víz, villany költségét, havonta 30.000 Ft-ot. Amennyiben
ezt nem írja alá, úgy az üzlet megszüntetésére megteszik a szükséges
intézkedést.
Egyed János alpolgármester
Megjegyezte, a herédi futballcsapatot csak helybéliekből nem lehet kiállítani,
mert nincs annyi játékos. Amennyiben idegenből hozott játékosok nem
lennének, akkor talán az utolsó helyen állnának. A fiatalok nem akarnak jönni
focizni. Sok fiatal elpártolt a sportkörből, miután Tari Győző lemondott.
Arról tudomása nincs, hogy az edzések elmaradnának.
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hozzá.
Kerestély Gyula képviselő
Megkérdezte, hogy Tari Győző miért hagyta abba az edzést. Személyi probléma
volt, vagy más ok?
Egyed János alpolgármester
Tari Győző egyéb elfoglaltságra hivatkozva tovább nem vállalta az edzői
feladatokat.
Kómár József polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra tette.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
141/2007. (XI.15.) Heréd önkormányzati határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi
Labdarúgó Klub 2007. évi további működtetéséhez a költségvetésben
biztosított támogatáson felül kérelmére 250.000 Ft támogatást biztosít a
tartalékalap terhére.
Az előirányzat módosítására a 2007. évi zárszámadás keretében kerül
sor.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a többlettámogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Peterkéné Farkas Andrea helyettes jegyző
Ismertette a Hatvani Volán Zrt levelét, melyben a buszmenetrend módosítására
tesznek javaslatot.
Kómár József polgármester
Kérte a testület tagjait az elhangzottakkal kapcsolatos véleményük megtételére.
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Véleménye szerint a Hatvanból Herédre 22,20 órakor induló járat megszüntetése
nem lenne célszerű, mert a nagyobb üzletekben dolgozók (Lidl, Penny) azzal
járnak haza. Kérte, ezt jelezzék írásban a Volán felé.
Kómár József polgármester
Bejelentette:
- Az idősek napja november 16-án kerül megrendezésre, kérte aki tud, vegyen
részt rajta.
- Az iskolai SZMK részéről megrendezendő jótékonysági bálra november 24én kerül sor.
- A Herédi Sportkör az október 28-i labdarúgó meccs belépődíjaiból befolyt
összeget (52.000 Ft) egy nagykökényesi beteg kisfiú Balogh Tamás
gyógyítására ajánlották fel. Javasolta és kérte a képviselő-testületet,
amennyiben egyetértenek vele, ők is támogassák 50.000 Ft-al a tartalékkeret
terhére, melyet a római katolikus egyház alapítványán keresztül fizetnének
ki.
Javaslatát szavazásra tette.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
142/2007. (XI.15.) Heréd önkormányzati határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Tamás
nagykökényesi beteg kisfiú gyógykezeléséhez 50.000 Ft támogatást biztosít a
tartalékalap terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az 50.000 Ft támogatás egyházi alapítvány
számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 2007. november 18.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
kmft.
Kómár József
Peterkéné Farkas Andrea
polgármester
helyettes jegyző

