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161/2007.(XII.17.) Általános Iskola Pedagógiai Programjának 

elfogadása 
162/2007.(XII.17.) Előirányzat átcsoportosítása 
163/2007.(XII.17.) KRODA Kft. pályázatírásra keret-megállapodás 
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63-16/2007. 
 

J e g y zők ö n y v  
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2007. december 17-i üléséről 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester,  
 György Istvánné, Ilkó Tóth Andrásné, Juhász Istvánné,  
 Kerestély Gyula, Kovács József, Samu Alfonzné képviselő 
 
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van: 
 
 Peterkéné Farkas Andrea körjegyző,  
 Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő,  
 Lőrincz Mária iskolaigazgató,  
 Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető,  
 Szabó Gábor közművelődési előadó 
 
Kómár József polgármester 
 
- Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, mert a megválasztott 10 tagból 8 fő jelen van. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy két képviselő jelezte, később érkezik az ülésre. 

- Javasolja, hogy a szociális kérelmek elbírálását a legutolsó napirendként zárt 
ülésen tárgyalják meg, továbbá 5. pontba vegyék fel a KRODA Kft. 
pályázatírói ajánlatát. 

 
A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja a javaslatot elfogadta. 
 
N a p i r e n d  előtt: 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Jelentések írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a novemberi ülésen hozott döntésekre tett 
intézkedésekről még nem készült jelentés, azokat majd a januári testületi ülésen 
ismertetik a képviselőkkel. 
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Kómár József polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a márciustól májusig szóló két jelentés már korábban elkészült, 
de azokat Papp Attiláné korábbi jegyző nem engedte kiküldeni a képviselőknek, 
mivel ő maga nem készítette el a jelentéseket, így a volt jegyzőasszony azokat 
leírta, de nem került a testület elé.  
 
Felkéri a képviselőket kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a testületi tagokat 
tegyék meg észrevételeiket. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Megjegyzi, hogy a 69/2007.(V.21.) számú határozatra tett jelentés végén az 
időpontot múlt időbe kell tenni, tehát június 26-án „volt”. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a jelentést szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadta. 
 
 
1./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 A képviselő-testület 2008. évi munkatervének megtárgyalása 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Munkaterv írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szabó Ádám Kerekharaszt polgármestere 
kérte, ha a testület a munkatervet elfogadja, azt küldjék meg részére is, hogy 
ehhez tudják igazítani a kerekharaszti testület munkatervét. 
 
György Istvánné képviselő 
 
Jelzi, hogy az ülések kezdési ideje mindenkor 15 óra. 
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy a novemberi ülésen a SzMSz 

felülvizsgálatának tárgyalásakor a képviselő-testület döntött arról, hogy 13 
óra helyett 15 órakor kezdődjenek az ülések. 

- Elmondja, a munkaterv 4. oldalán a 3. napirend előadójának nevét nem tudta, 
ezért került az kipontozásra. 

 
Kómár József polgármester 
 
Tájékoztatja a jegyzőasszonyt és a képviselőket, hogy a cég neve AUFWIND 
GMBH. és Kecskés József annak egyik képviselője. 
Felkéri a képviselőket kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a testület tagjait, 
tegyék meg észrevételeiket. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Emlékeztette a testület tagjait, hogy korábban arról volt szó, hogy két évente 
tartanak falugyűlést, mivel nincs nagy érdeklődés a lakosság részéről. 
 
Kómár József polgármester 
 
Igen, valóban felmerült ez a Testület előtt. Azonban azt most tudta meg a 
jegyzőasszonytól az új SzMSz előkészítésekor, hogy az évente kötelező 
közmeghallgatás is egy testületi ülés, ezért lesz egybekötött a falugyűlés a 
közmeghallgatással.  
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban az 

szerepel, hogy évente falugyűlést tart a testület. Továbbá azt is szabályozza 
az SzMSz, hogy a költségvetés elfogadása előtt közmeghallgatást kell tartani. 
Az Önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy évente egy alkalommal 
kell a közmeghallgatást megtartani, de ott nincs időhöz kötve. 

- Kötelező szabályozás például, hogy a közmeghallgatáson a polgármester 
köteles az önkormányzat vagyonának alakulásáról tájékoztatást adni, ezért 
vette bele a napirendbe ekként. 

- A Herédi Hírmondóban is közzéteszik a falugyűlés és közmeghallgatás 
idejét. 

 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a munkatervet szavazásra teszi. 
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A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
 159/2007.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 

 
 Heréd Község Képviselő-testülete a –jegyzőkönyv 
mellékletét képező - 2008. évi munkatervét 
megtárgyalta és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 4. ülés 3. napirendjének előadójaként az 
AUFWIND GMBH. képviseletében Kecskés József a 
meghívandó előadó. 

 
 
2./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 2008. évi közművelődési program megtárgyalása 
 
 Előadó: Szabó Gábor közművelődési előadó 
 
(Program írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a közművelődési előadót szóbeli kiegészítésének megtételére. 
 
Szabó Gábor közművelődési előadó 
 
Véleménye, a programok többsége megvalósítható. Reméli, a következő évben 
egy mozgalmas időszakról számolhat majd be. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a Testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket 
tegyék meg észrevételeiket. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Nem találja a programban az olyan községi rendezvényeket, mint pl. a 
főzőverseny, ami idén volt. 
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Szabó Gábor közművelődési előadó 
 
A program 3. oldalán a 2008. évi programtervezet ismertetése azzal kezdődik, 
hogy „A fent említett rendezvények…”folytatódnak, csak nem akarta ismételni. 
 
Kómár József polgármester 
 
A fiatalok szórakozásával kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, 
hogy a Két Nyárfa Presszóban már szinte heti rendszerességgel tartanak diszkót, 
ami a legtöbb esetben rendőri intézkedéssel ér véget. Továbbá a vendéglátó 
egységből hazatartók zavarják az ott lakók éjszakai nyugalmát. De erről eddig 
még senki nem tett írásos bejelentést. Felkereste a presszó tulajdonosát és 
felhívta a figyelmét, ha bejelentés érkezik a hivatalhoz rendbontás és 
csendháborítás miatt, úgy a testület olyan rendeletet alkothat – a környékbeli 
települések „mintájára”-, mely korlátozza a nyitvatartási időt. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Valóban a 133/2007.(VI.13.) Kormányrendelet felhatalmazást ad arra, hogy a 

képviselő-testület helyi rendeletben korlátozhatja egységesen a nyitva tartást.  
- Ma már nincs arra jogszabály, hogy ki –gondol itt a fiatalkorúakra- meddig 

tartózkodhat a vendéglátó egységben. 
- A hivatalba eddig még nem érkezett bejelentés a rendőrségtől sem. 
- Ha bebizonyosodik, hogy kiskorúak szeszes italt fogyasztanak a vendéglátó 

egységben velük szemben eljár, és ha indokolt gondoskodnak a védelembe 
vételről. 

 
Kómár József polgármester 
 
Javasolja a közművelődési előadónak, hívja össze azokat a fiatalokat, akikre 
még lehet hatni, és beszélgessen el velük, ha még egyszer a rendőrséget ki kell 
hívni randalírozás miatt, úgy a vendéglátó egységek nyitva tartását korlátozó 
rendeletet hoz a képviselő-testület. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Véleménye, az önkormányzat hiába tesz meg mindent, ha a szülőket nem érdekli 
a gyereke. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
- Emlékezteti a képviselőket a múlt év problémájára, mert akkor sem tudott 

mit tenni a testület, ugyanis a szülők a gyerekeiket pártolták. 
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Javasolja, a polgárőrök ne a körzeti megbízottat kísérgessék, hanem 22 óra után 
nézzenek szét a községben. 
 
Kómár József polgármester 
 
- Ahhoz, hogy minden este szolgálatot teljesítsenek a polgárőrök, ahhoz meg 

kellene négyszerezni a létszámot és növelni a támogatást. 
- Ami igazán a legnagyobb gond, és ez a közművelődési előadó 

tájékoztatójában is szerepel, hogy a gyerekek keveset olvasnak. 
 
György Istvánné képviselő 
 
- Emlékezteti a képviselőket, hogy korábban már tartottak éjszakai 

gyermekvédelmi ellenőrzést, de nem járt eredménnyel. 
- Volt idő, amikor az iskolai házirend tartalmazta, hogy az iskola tanulói 

vendéglátó egységben nem tartózkodhatnak. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy ma már ezt az iskola nem szabályozhatja, nem 
korlátozhatják a gyerekek iskolán kívüli tevékenységét, mozgását.  
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a beszámolót is tartalmazó 
közművelődési programot szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 160/2007.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a –jegyzőkönyv mellékletét képező – Szabó 
Gábor közművelődési előadó által benyújtott 2007. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és 2008. évi 
közművelődési programot. 

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

 
 Felelős: Peterkéné Farkas Andrea, körjegyző 
 Határidő: 15 nap 
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3./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 Előterjesztés a pedagógiai program módosítására 
 
 Előadó: Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri Lőrincz Mária iskolaigazgatót szóbeli kiegészítésének megtételére. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 
Nem kíván hozzáfűzni semmit, a program elején leírta azokat a jogszabályokat, 
melyek kötelezővé tették a módosítást. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a Testület tagjait kérdéseik megtételére. 
 
Kérdést tesz fel: 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Mit jelent az, hogy nem szakrendszerű? 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 
- Az 5-6. évfolyamon a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat nem 

feltétlenül szakos tanár tartja. 
- 2008. szeptember 1-jétől vezetik be a kompetencia alapú oktatást az 5. 

évfolyamon, melynek a lényege, hogy a gyerekek csoportokban, közösen 
oldják meg a feladatokat. 

 
Egyed János alpolgármester 
 
Megkérdezi, hogy ez a kompetencia alapú oktatás a mostani 5. osztályt már nem 
fogja érinteni? Mert véleménye, hogy jobb lenne az ilyen típusú oktatás. 
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Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A kompetencia alapú oktatás majd csak a 2008. szeptember 1-jén 5. osztályba 
lépő gyerekeket érinti, de ezt meg kell valósítani a többi osztályban is, 
úgynevezett felmenő rendszerben. 
 

Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 

Tehát a gyerekek csoportmunkán vesznek részt, nem úgy mint a klasszikus 
oktatásnál, hogy a tanulók hallgatják és figyelik a tanárt. 
 

Kovács József képviselő 
 

Megkérdezi, hogyan lehetséges az a mai világban, hogy 8. osztályból kikerülő 
gyerek nem tud írni, olvasni? Ez nevetséges. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

- Jogszabály írja elő, hogy a 1-4. évfolyamon nem lehet a gyereket 
évismétlésre utalni, csak ha a szülő kéri. 

- Véleménye, egy gyerek hiányosságát mindig az adott évfolyamon lehetne 
pótolni, nem pedig akkor, amikor már felsőbb évfolyamra jár. 

 

Kómár József polgármester 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az iskolai módosított pedagógiai 
programot szavazásra teszi. 
 

A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
 161/2007.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete az Általános Iskola 
Pedagógiai Programjának a –jegyzőkönyv mellékletét 
képező - módosítását megtárgyalta és azt a 
közoktatásról szóló mód. 1993. LXXIX.tv. (Köotv.) 
102. (2) f.) pontja alapján fenntartói irányítása 
keretében jóváhagyja. 

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

 
 Felelős: Peterkéné Farkas Andrea, körjegyző 
 Határidő: 15 nap 
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4./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 Előterjesztés előirányzat átcsoportosítására 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
Javasolja Szabó Gábor közművelődési előadónak, hogy vásároljon asztalokat a 
Művelődési Házba. 
 
Egyed János alpolgármester 
 
Véleménye, a Művelődési Ház bútorzatát is fel lehetne újítani. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Emlékezteti a Testület tagjait, hogy a pénzmaradvány felosztásakor a 

Művelődési Ház játékok beszerzésére kapott pénzt. Az az összeg a 
szeptember 10-i ülésen átcsoportosításra került a Labdarúgó Club 
támogatására és Szabó Gábor közművelődési előadó tanulmányainak 
támogatására. Papp Ákos képviselő kérte akkor, hogy a Művelődési Háztól 
elvett pénz kerüljön vissza az év végéig, amennyiben az lehetséges. 

- Véleménye, mivel az a 227.000,-Ft játékok vásárlására lett adva, ezért azt 
arra is kellene fordítani. Majd a következő évben újítsák fel a Művelődési 
Ház bútorzatát, mely a koncepcióban szerepel is. 

 
Szabó Gábor közművelődési előadó 
 
Tervei között szerepel, hogy csocsót, dartzot vásárol, de jó lenne filmeket is 
vetíteni, ehhez pedig egy projektorra lenne szükség, ami kb. 90.000,-Ft-ba kerül. 
 
Kómár József polgármester 
 
- Elmondja a képviselőknek, hogy a fogorvos támogatást kért a fogászati 

egység karbantartásához. Legutóbb 2004-ben használt fel ilyen összeget a 
karbantartásra. A fogorvos a számlát már megküldte a hivatalhoz, de addig 
nem utalják az összeget, amíg arról a Testület nem dönt. 
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- De komoly problémát okoz a fogorvosi rendelőben a padlózat, ami 

megemelkedett. Valamikor a fogorvosi rendelő épületének helyén bika istálló 
volt, és véleménye szerint az ammónia okozza a legnagyobb gondot. 

 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az előterjesztést szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet 
hozza: 
 
 162/2007.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
tartalék alapból 377.000,-Ft összeget az alábbi 
feladatokra biztosít: 

 
 Művelődési Ház és Községi Könyvtár játék 
beszerzése 227.000,-Ft 

 Város és Községgazdálkodás szakfeladaton 
karbantartásra 150.000,-Ft 

 
Az előirányzat módosításának rendelettel való 
elfogadására a IV. negyedévi változásokkal együtt 
kerül sor. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a 
körjegyzőt, hogy az intézményt az előirányzat 
emelkedésről értesítsék és gondoskodjanak a fogászati 
kezelőegység karbantartás számlájának 
kiegyenlítéséről. 

 
 Felelős: polgármester, körjegyző 
 Határidő: 15 nap 
 
5./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 KRODA Kft. ajánlata Heréd település pályázatainak komplex lebonyolítására 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Ajánlat írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
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Kómár József polgármester 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent egy pályázati kiírás, melyre 

2008. január 8-tól lehet a pályázatokat beadni és 90%-os támogatottságot 
biztosít a belterületi utak és járdák felújítására. Véleménye, hogy a József A. 
és Árpád utcák felújítására nyújtsák be a pályázatot, de úgy, hogy erre 
pályázatírót kérjenek fel. 

- Kérte a jegyzőasszonyt, nézzen utána pályázatíró cégeknek. Ő a KRODA 
Kft.-t már korábbról ismeri, több referencia munkával rendelkezik. Az ő 
ajánlatukat küldték ki a képviselőknek. 

- Kapott azóta egy másik cégtől is ajánlatot Sirokból, melyet most ismertetünk, 
ez valószínű családi vállalkozás, de ők nem tudtak referencia munkát 
felsorolni. 

 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
A KRODA Kft.-vel szemben jó tapasztalatai vannak. Van a cégnek egy nagyon 
jó közbeszerzési tanácsadója is. Továbbá felelősséget is vállalnak arra, hogy az 
közbeszerzés a jogszabályoknak megfelelően folytatják le, ami azért nagyon 
fontos mert a közbeszerzési eljárásban nagyon sok hibát véthet és komoly 
bírságokra számíthat akinek az nem területe. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Örömmel fogadja ezt a lehetőséget, hiszen már korábban is kérte ezt, de a 
polgármester mindig azt mondta, ezért nem ad ki erre pénzt. Örül, hogy most 
már ezt másképpen látja a polgármester. 
 
Kapuszta János képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 8 
főről 9 főre változott. 
 
Kovács József képviselő 
 
A Megállapodás 4. pontjában szereplő 30%-ot akkor is meg kell fizetni, ha nem 
nyernek? 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Ez a pont arra vonatkozik, ha az önkormányzat hibájából a szerződéseket nem 
írná alá és nem küldené meg időben. Tehát ezt a 30%-ot akkor is meg kell 
fizetni, ha a pályázatíró nyertesre készíti el a pályázatot, de az önkormányzat 
nem tartaná a határidőket. 
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Kómár József polgármester 
 
Kerestély Gyula képviselő megjegyzésére reagálva elmondja, Ő maga nem 
változott, de azok a pályázatok, amelyeket a képviselő említett, azok 50-60 ezer 
forintos pályázatok voltak, és azt helyben a pénzügyi dolgozók is el tudták 
készíteni. Azonban a 30 milliós iskolai pályázattal már szintén pályázatíró céget 
bíztak meg néhány évvel ezelőtt. Igaz, nem nyertek, de a díjat akkor is meg 
kellett fizetni a cég felé. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- A siroki ajánlatban a pályázati díjak meghatározásra kerültek, amit már akkor 

meg kell fizetni az önkormányzatnak, ha csak befogadják a pályázati 
anyagot, függetlenül attól, hogy nyertes lesz-e vagy nem. (Felolvassa a 
Képviselő-testületnek az ajánlatot.) A KRODA Kft. ajánlatában szereplő 
max. 9,5 % díjazás a pályázatban elszámolható. Így csak az erre jutó önrészt 
fizeti meg az Önkormányzat, azt is csak akkor ha nyertes. 

- A KRODA Kft. ajánlatában a műszaki ellenőrzés is szerepel, nem kell ezért 
sem külön fizetni. 

 
Kovács József képviselő 
 
A Megállapodás 1. pontjában szerepel, hogy a vállalkozó alvállalkozásba 
adhatja. Ez nem tetszik neki. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tájékoztatja a képviselőt, hogy a pályázatíró cégnek sem lehet minden 

feladatra megfelelő szakembere, ezért kell alvállalkozót alkalmaznia. Ez nem 
az építésre vonatkozik- azt a kivitelezőt a Testület maga választja majd ki-, 
hanem például a műszaki ellenőr alkalmazására. Az alvállalkozóért a 
KRODA Kft ugyanúgy felel, mintha a feladatot maga végezte volna el. 

- A jelenlegi megállapodás még csak egy keret-megállapodás. Minden 
munkára külön megállapodást kell majd kötni, amelyben a pályázati díjba 
beépíthető díjazásuk forintosítva szerepel. 

 
Kómár József polgármester 
 
Elmondja, a pályázatírók szerint egy pályázatot minél előbb be kell nyújtani, 
mert az esély a támogatásra annál nagyobb. 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a javaslatot szavazásra teszi. 
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A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 
 163/2007.(XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a KRODA Kft. 
(Miskolc) ajánlatát elfogadva felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a település pályázatainak komplex 
lebonyolításáról szóló keret-megállapodást aláírja. 

 
 Felelős: Kómár József polgármester 
 Határidő: 2007.12.31. 
 
Papp Ákos képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 9 főről 
10 főre változott. 
 
 
6./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 Kérdések, interpellációk 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Elmondja, a polgármesternek kötelessége a két ülés között történt eseményekről 
tájékoztatni a testületet. Ennek megfelelően az alábbi tájékoztatást adja: 
 
- A Művelődési Háznál befejeződött a nyílászárók cseréje, a műszaki átadás-

átvétel is megtörtént. 
- A piac aszfaltozása és annak műszaki átadása is megtörtént. 
- Varga Szilveszterrel kötött megállapodás ügye: már korábban néhány 

képviselő megkérdezte, mi van már a Varga Szilveszter vállalkozóval kötött 
megállapodással kapcsolatban, mikor készíti már el a saját mosdóhelyiségeit? 
A jegyzőasszony tájékoztatása szerint, az önkormányzatnak nem kell 
megállapodást kötnie a költségekről, mert a megállapodás Varga Szilveszter 
vállalkozó és a Herédi Labdarúgó Club között már létre jött 2004-ben, csak 
azt kell betartani. Ez arról szól, hogy a Söröző átalakításának ideje alatt, ki 
mit fizet meg. Ez a megállapodás 2004. május 5-én került aláírásra, innentől 
kellett volna a vállalkozónak fizetnie a Sportkör felé. A napokban behívatták 
a két érintettet és az ott elhangzottakról készült egy jegyzőkönyv. Varga 
Szilveszter arra hivatkozott, hogy Ő csak 2006 végén vette vissza Sörözőt, de 
kijelentette, az elmaradt díjakat megfizeti a Sportkör felé. A Labdarúgó Club 
elnöksége majd januárban összeül és meghatározza az összeget. 
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Juhász Istvánné képviselő 
 
Véleménye, erről a testületnek is tudni kellett volna, mert ez a költségvetést is 
érinti. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Nem, így ezek a díjak nem jelentkeznek az önkormányzat költségvetésében, 

mivel ez a vállalkozó és a Sportkör közötti megállapodás volt. Kikereste az 
iratokból, hogy a Sportöltöző épülete az önkormányzat tulajdona, melyet 
1998.-ban térítésmentesen átadott a Labdarúgó Clubnak, de a megállapodás 
szerint a közműdíjakat a Sportnak kell megfizetni, az órák is a Club nevén 
vannak, mi nem számlázzuk a díjakat tovább.. Tehát az önkormányzatnak 
ebben az ügyben nincs csak közvetítő szerepe, abban igaza van a képviselő 
asszonynak, hogy a Labdarúgó Club önkormányzati támogatást kap, így van 
közük hozzá, hogy a neki más forrásból származó bevételt beszedi-e. 

 
- A vállalkozónak az volt a kérése, hogy mindenki számára megfelelő 

megoldást találjanak és méltányos részletfizetést állapítsanak meg. Markó 
Ferenc szakosztályvezető elmondta, az lett volna a legjobb megoldás, ha 
külön órákat szereltetnek fel és mindenki fizeti az általa fogyasztott 
mennyiséget. 

 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Véleménye, az önkormányzatnak erről tudnia kellett volna, mert amikor 
döntenek a támogatásokról, akkor ezt is figyelembe tudják venni. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Emlékezteti a korábbi testületi tagokat, hogy a képviselő-testület előtt volt, 
amikor Varga Szilveszter a rendeletetési mód váltást kérte. Ahhoz a testület 
hozzájárult, mivel az épület a tulajdona. Egyben kikéri magának, hogy őt amiért 
ezt a kérdést felevtette sport ellenesnek nevezzék és rákiabálják az utcán. Kéri, 
hogy úgy menjenek ki a felvetések ahogy elmondta.  
 
Kómár József polgármester 
 
Tudomása volt a rendeltetési mód váltás megkéréséről, de ezt a 2004-es 
megállapodást nem látta, az ő aláírása sem szerepel azon. 
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- Tájékoztatja a testület tagjait, hogy bár a megbeszélésen heves vita alakult ki 
Varga Szilveszter vállalkozó és Markó Ferenc szakosztályvezető között, de 
azt mindketten elismerték, hogy a megállapodást aláírták és hogy ez nem a 
Testület gondja, nekik kell megoldani. 

Felolvassa a 2004. májusi testületi ülés jegyzőkönyv mellékletét képező 
előterjesztést, melyben szó esik a megállapodásról. 
 
Kómár József polgármester 
 
Összegezve a történteket, van egy megállapodás, melyet a Sportkörnek be kellett 
volna tartatni, és a vállalkozónak is betartani. 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következő év januárjában szakértő 

bevonásával felülvizsgáltatja az Iskola utcában lévő fenyőfákat, mert azok 
közül néhány már igen csak balesetveszélyes. Kovács Kálmán volt 
falugazdászt már erre egyszer felkérte, de írásos szakvéleményt kér majd 
tőle. De van a Hivatal udvarában is egy olyan fenyőfa, ami szintén veszélyes 
és már csak idő kérdése mikor dől el. 

- A Rendezési Tervet több ponton is módosítatni kívánja, melyre az Egri 
Építész Iroda szakembereit kéri fel, mivel a település Rendezési Tervét is ők 
készítették. 

- Mostanában a bejelentések és feljelentések időszakát éljük. Tudomására 
jutott, hogy a településen több magánszemélyt és üzletet jelentettek fel 
különböző hatóságoknál, így ő ellene is gazdasági rendőrségi vizsgálat folyik 
ismeretlen feljelentő feljelentése alapján. Véleménye, hogy a névtelen 
feljelentőket gerinctelennek tartja. 

- Sérelmesnek tartja azt is, hogy a Testület által egyhangúan megszavazott 
döntés ellenére a társulás megszüntetésének kezdeményezése miatt őt 
becsmérlő telefonálók hívták az állatorvost. A telefonálók között képviselő is 
volt. 

- Reagálni kíván a Zagyvavölgye című lapban megjelent Papp Attiláné 
nyugdíjba ment jegyzőasszony munkásságát méltató cikkre is. Véleménye, 
hogy a neki tulajdonított eredmények a mindenkori testület érdeme. 
Felháborodott lakossági telefonok alapján ma felhívta ót a lap főszerkesztője, 
időpontot kért tőle, hogy a másik oldalt is megkérdezze. 

- Az elmúlt üléseken többször is a szemére vetették a képviselők közül, hogy 
miért középiskolai végzettségű közművelődési előadót nevezett ki, miért nem 
főiskolás könyvtárost. Itt van előtte a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 
SzMSz-e- amit Papp Attiláné hagyott jóvá – mely szerint „Az intézmény élén 
a polgármester által kinevezett közművelődési előadó áll.” Nem érti ezek 
után a vádakat. 
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Az elmúlt ülésen tájékoztatta a Testületet, hogy bejelentkezett a megyei 

rendőrkapitányság gazdasági osztályáról egy nyomozó december 3.-ára. 
Hosszasan itt volt, az ismeretlen feljelentő nyolc pontban azért jelentette fel a 
polgármestert, mert szerinte ő a testület felhatalmazása nélkül dönt 
dolgokban. A nyomozónak minden kérdésben oda adták az iratokat, testületi 
döntéseket, jegyzőkönyv kivonatokat, nem kaptak még visszajelzést, de 
reméli minden pontban el tudták oszlatni a gyanú megalapozottságát. 

- Tájékoztatja a képviselőket, hogy december 1-jétől működik a körjegyzőség. 
Megkapta a belső ellenőrtől a körjegyzőség pénzügyi szabályzatait is. 

- A nagykökényesi kirendeltségre jelentkezett a pénzügyi állásra egy 
középiskolai végzettséggel, bejegyzett mérlegképes könyvelői végzettséggel 
rendelkező hatvani hölgy. 

 
Kómár József polgármester 
 
Bejelenti, a mai napon vitték ki a községbe a Herédi Hírmondót. Véleménye, a 
mostani megjelenés jó, de nem szükséges, hogy minden testületi ülést követően 
megjelenjen az újság. Elegendő lenne évente 4 alkalommal megjelentetni. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 
- Elmondja, az elmúlt ülésen amikor azt kérte a polgármester úr, hogy 

gondolkozzanak el egy új utca nevén, ő akkor megkérdezte, az ott építkezni 
szándékozókat, hogy mégis milyen névre gondoltak? Azt mondták, hogy 
valami egyszerű névre, ne legyen kacifántos. 

- A Rákóczi út 52-es háztól a főútig nincs meg a járda, hanem a ház előtt 
elkanyarodik. 

 
Kómár József polgármester 
 
Igen, ő maga is gondolt már az utcanévre, sőt arra is, hogy esetleg Dr. Valló 
Edéről kellene elnevezni, aki valamikor a község körzeti orvosa volt, de tragikus 
körülmények között halt meg. A hozzátartozói még élnek, így azok 
beleegyezése is szükséges. 
 
Egyed János alpolgármester 
 
Valószínű, hogy a járdát azért nem vezették ki a főútig, mert az 
balesetveszélyes. 
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Kovács József képviselő 
 

Már többször szólt a Szipszer híd, a Tabán u. 17/a. elhanyagolt ingatlan, és a 
Ferkó kocsma előtti útgyűrődés miatt. 
 

Kómár József polgármester 
 

- Azzal az útgyűrődéssel nem tudnak mit kezdeni, mert az út a Közútkezelőé, 
nekik meg már jelezték. 

- A Szipszer-híd ügyében hiába adták át a rendőrségnek a papírokat, 
megjelölve azt a személyt (rendszámot), aki megrongálta, nem történt semmi. 

- A Tabán u.17/a. ház tulajdonosa véleménye szerint kihasználja a szocpolt, 
esze ágában sincs lakókat idehozni. Így alkalmanként egy személy levágja a 
füvet, melyet a tulajdonos megfizet. 

 

Egyed János alpolgármester 
 

Véleménye, a fekvőrendőr előtt kihelyezett figyelemfelhívó táblák túl közel 
vannak, azokat előbbre kellene tenni. Mert aki nem ismerős a faluban későn 
veszi észre és nem tud időben lassítani a fekvőrendőr előtt. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Javasolja, a Herédi Hírmondóban tegyék közzé a polgárőrök elérhetőségeit, ha 
valami adódik tudjanak nekik telefonálni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a képviselőket, mivel az elmúlt napokban két esetben is lopták a 
csatornát a templom épületéről. Ezért most a polgárőrök hétköznapokon is 22 
órától 03 óráig tartanak szolgálatot. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Megragadva az alkalmat meghívja a képviselő-testület tagjait és minden 
jelenlévőt a december 20-án 17 óra 30 perckor tartandó falukarácsonyra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja és javasolja 
zárt ülés megtartását. 
 

Kmf. 
 
 
Kómár József  Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester  körjegyző 
 


