113-5/2008.

Jegyzőkönyv

Készült: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. március 31-i ülésén
Határozat száma:
18/2008.(III.31.)
19/2008.(III.31.)
20/2008.(III.31.)
21/2008.(III.31.)
22/2008.(III.31.)
23/2008.(III.31.)
24/2008.(III.31.)
25/2008.(III.31.)
26/2008.(III.31.)
27/2008.(III.31.)
28/2008.(III.31.)
29/2008.(III.31.)
30/2008.(III.31.)
31/2008.(III.31.)
32/2008.(III.31.)
33/2008.(III.31.)
34/2008.(III.31.)
35/2008.(III.31.)
36/2008.(III.31.)
37/2008.(III.31.)
38/2008.(III.31.)
39/2008.(III.31.)
40/2008.(III.31.)
41/2008.(III.31.)
42/2008.(III.31.)
43/2008.(III.31.)
Rendeletek száma:
7/2008.(IV.01.)
8/2008.(IV.01.)

Tárgy:
Családsegítő Szolgálat beszámolójának elfogadása
Falcon RSC. Herédi Karate Csoport beszámolójának
elfogadása
Népdalkórus beszámolójának elfogadása
Polgárőrség beszámolójának elfogadása
Harmonika Zenekar beszámolójának elfogadása
Ifjúság úti 859/1 hrsz-ú telek értékesítése Lajosházi Csaba
részére
Ifjúság úti 859/2 hrsz-ú telek értékesítése Sándor Zsolt és
felesége részére
Ifjúság úti 859/3 hrsz-ú telek értékesítése Molnár Vera és
Kovács Gábor részére
Ifjúság úti 859/4 hrsz-ú telek értékesítése Magyar Gábor
és Baráth Hajnalka részére
Ifjúság úti 859/5 hrsz-ú telek értékesítése Varga Nándor és
Ilkó Tóth Ivett részére
Ifjúság úti 859/6 hrsz-ú ingatlanon 4 db telek kialakítása
GA-MO Kft. megbízása közvilágítási fejlesztéssel
Sásvári Károly ev. megbízása buszvárók és hivatali
előtetők faipari munkáival
Az Ifjúság úti nyárfák kivágása tárgyában hozott
16/2008.(II.11.) határozat módosítása
A Heréd Iskola úti fenyőfák kivágásával a ZSOMBOLY
Kft.(Miskolc) megbízása
A Herédi Ifjúság úti nyárfák kivágásával a NYÁRFÁS
EBT.(Tápióság) megbízása
Pénzügyi átcsoportosítás
Dr. Valló Ede utca elnevezése
Somfai Péter tervező megbízása út engedélyes tervek
készítésével
ÉMOP pályázati határozat levétele napirendről
325/2. hrsz-ú önkormányzati terület megosztása
ÉMOP pályázat ESZA típusú tevékenységgel történő
kiegészítése
Fekete Tamás és felesége 013/11 hrsz-ú terület
belterületbe vonása
Közbeszerzési terv elfogadása
2008. évi előzetes összesített tájékoztatóról szól
előterjesztés elfogadása
Tóth Hajnalka részére telekértékesítés tárgyában hozott
15/2008.(II.11.) határozat módosítása
Tárgy:
Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet

Kómár József
polgármester
Heréd, 2008. április 15.

Peterkéné dr.Farkas Andrea
körjegyző
Terényi Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
84

113-5/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. március 31-i ülésén
Jelen vannak:

Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György
Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kerestély Gyula,
Kovács József, Papp Ákos, Samu Alfonzné képviselő

Tanácskozási joggal az ülésen jelen van:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Betembuk Barbara családgondozó
L.Szuha Brigitta családgondozó
Lőrincz Rita megbízott vezető
Ocko Steffens Szélpark Kft. vezetője
Losits Krisztián Szélpark Kft. tolmács
Dénes János Falcon Karate vezetőedző
Tóth Tibor Herédi Népdalkórus tagja
Juhász István Herédi Polgárőrség szolgálatvezetője
Kómár József polgármester
-

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mert a megválasztott 10 képviselőből 9 jelen van. Egy képviselő jelezte, hogy az ülésre
később érkezik.
Javaslatot tesz a meghívón feltüntetett napirendi pontok módosítására, mely szerint a
szociális kérelmeket az ülés legvégén tárgyalják meg zárt ülésen.

Felkéri a testület tagjait, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a napirend módosítást
elfogadta.
1./ N a p i r e n d tárgyalása:
Beszámoló a községben végzett családsegítő szolgáltatás munkájáról és eredményeiről
Előadó: Betembuk Barbara családgondozó
L.Szuha Brigitta családgondozó
(Beszámoló írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a családgondozókat szóbeli kiegészítésük megtételére.
Betembuk Barbara családgondozó és L.Szuha Brigitta családgondozó
Nincs szóbeli kiegészítésük.
Kómár József polgármester
Kéri a képviselőket kérdéseik megtételére.
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Kérdést tesz fel:
György Istvánné képviselő
¾ Mit jelent a csoportok indítása?
¾ Az éves foglalkozások száma június hónapban a legtöbb, ez a foglalkozások miatt?
¾ Milyen ügyekkel keresik meg a családgondozókat az ügyfelek?
Betembuk Barbara családgondozó
¾ Elmondja, a gyerekeknek megtartott foglalkozásokról képekkel illusztrált anyaggal is
rendelkeznek, aki szeretné megtekinteni, annak rendelkezésére bocsátják.
¾ Ez évben is volt már foglalkozás a gyerekek számára, húsvét előtt és után, a tavaszi szünet
napjaiban.
¾ Szeretnének ez év nyarán is szabadidős tevékenységeket szervezni a gyerekeknek. Itt köszöni
meg az elmúlt évi foglalkozásokhoz nyújtott anyagi segítséget.
¾ Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy úgy érzik, a kezdeti nehézségeken túl vannak,
egyre inkább elfogadják jelenlétüket a községben, egyre nagyobb bizalommal fordulnak
hozzájuk.
L.Szuha Brigitta családgondozó
¾ Elmondja, akik leginkább felkeresik őket azok a személyek, akik életviteli problémákkal
küzdenek. Az ilyen személyek legtöbb esetben saját maguk is tehetnek arról, hogy milyen
életkörülmények között élnek. Sajnos az ilyen problémákat nem lehet egyik napról a másikra
megoldani.
¾ Amennyiben nem csak felnőttekről van szó, hanem gyerekekről is, akkor ezekben az
esetekben a gyermekjóléti szolgálat munkatársai is segítséget nyújtanak.
¾ Ahol csak felnőttek problémáinak megoldásáról van szó, ott nehezebb a dolguk, mert a
legtöbbször nem engedik be őket. Ilyenkor újra és újra felkeresik a segítségre szorulókat,
próbálnak kapcsolatot teremteni velük.
¾ Akinél családi problémák vannak, azok bekerülnek a családsegítő látóterébe és ezt jónak
tartja. Továbbá azt is, hogy a lakosság is jelez feléjük, amelyek segítő szándékúak.
¾ Leggyakrabban információkéréssel fordulnak hozzájuk.
Kómár József polgármester
¾ Amikor ez a szolgálat beindult a községben, többen is betelefonáltak, hogy két ismeretlen
hölgy járja a falut. Megnyugtatta a lakókat, hogy jó szándékú személyekről van szó.
¾ A Kistérségben saját maga javasolta, hogy ezt a szolgálatot központilag lássák el. Ugyan ezt
javasolta akkor a gyermekjóléti szolgálat működtetésére is.
Felkéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket.
Papp Ákos képviselő
¾ Megköszöni a családgondozók munkáját, és hogy az elmúlt nyáron sikeresek voltak a
foglalkozások, amit a szünidő hasznos eltöltésére szerveztek a gyerekek számára.
¾ Javasolja, ebben az évben is szervezzenek programokat, melyhez az önkormányzat
támogatást biztosít.
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Egyed János alpolgármester
Valóban jók voltak a foglalkozások, de véleménye, ki lehetne azokat bővíteni ping-pongozással,
más játékokkal, melyek a kultúrházban rendelkezésre állnak.
Kómár József polgármester
Emlékezteti a képviselőket, hogy az elmúlt évben sem terveztek összeget a nyári
foglalkozásokra, de mégis megoldották. Ígéretet tett, hogy az idén is tudnak fedezetet biztosítani,
amennyiben sor kerül a programok megtartására.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület későbbi napirend keretében új gyermekvédelmi és
szociális rendeletet tárgyal, melyekből a családsegítő munkatársai számára is küldenek.
¾ Elmondja, a családsegítő szolgálat munkája elsősorban a családok segítése, krízishelyzetek
megoldása, nem pedig a gyermekek szabadidős programjának szervezése, az itt elhangzott
javaslatok a közművelődési előadó feladatai. Ahogyan eddig a települést megismerte, az igen
szorgalmas emberek mellett - már az utcáról is láthatóan - vannak gondozásra szorulók is, ők
a most beszámolók családgondozók valódi feladata, természetesen a más szervekkel
együttműködés is fontos.
Betembuk Barbara családgondozó
A csoportindítás az elsősorban a rendszeres segélyezettekre vonatkozna, a településen azonban
kevés ilyen segélyezett van, ezért húzódik ennek a csoportnak a beindítása. Az ilyen csoportos
foglalkozásokon leginkább a munkahelykereséssel kapcsolatos kudarcok feldolgozásával, lelki
problémák megoldásával foglalkoznának.
L.Szuha Brigitta családgondozó
Jó felvetésnek tartja a sportfoglalkozást, mert az is mentálhigiénés programok közé tartozik.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a beszámolót szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
18/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Kistérségi Családsegítő
Szolgálata Heréd községben végzett 2007. évi tevékenységéről, a
családsegítő szolgáltatás munkájáról, eredményeiről szóló
beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
családsegítő szolgáltatókat értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal
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2./ N a p i r e n d tárgyalása:
Szélpark Kft. tájékoztatója
Előadó: Ocko Steffens vállalkozó Szélpark Kft.
(Szóbeli tájékoztatás)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
¾ Emlékezteti a képviselőket, hogy az éves munkatervben szerepel a Szélpark Kft.
tájékoztatója. A pótlólag kiküldött anyagban is tájékoztatták a testület tagjait, nem biztos,
hogy az előadók személyesen el tudnak jönni az ülésre. De megérkeztek, ezért most a
munkatervnek megfelelően a második napirendi pontként beszámolnak.
¾ Az elmúlt év nyarán a testület tagjai aggályukat fejezték ki az új megállapodás miatt, ezért
akkor levették napirendről. Az új és a régi megállapodást összehasonlította, de ez nem lett
most a testület elé terjesztve, abban egyezett meg a tolmácsként jelen lévő Losits
Krisztiánnal, hogy egységes szerkezetben megküldik kiemelve a Testületnek a
módosulásokat és a következő testületi ülésre beterjesztik.
Kómár József polgármester
¾ Arról szeretnének tájékoztatást kérni, hogy hol tart a beruházás?
¾ Azt felháborítónak tartja, hogy egyes hatóságok, szervek milyen mostohán bánnak az ilyen
fejlesztésekkel.
Ocko Steffens vállalkozó
¾ Elkészíttették a villamos energiai tanulmányt, ami arról szól, milyen lehetőségek vannak a
hálózatra történő csatlakozásnak. Ezzel párhuzamosan készítik a környezetvédelmi
hatásvizsgálatokat is.
¾ 2007-ben azzal szembesültek, hogy életbe lépett a denevéreket és más ragadozó madarakat
védő uniós egyezmény. Az erről szóló vizsgálatokat a Hatvani Környezetvédő Egyesület
viszonylag rövid időn belül elvégezte.
¾ Már kiválasztották a csatlakozásra alkalmas pontot, ezzel kapcsolatban az ÉMÁSZ-szal
felvették a kapcsolatot és 83 MW teljesítmény kapcsolódását teszi lehetővé. Ez egyedülálló
Magyarországon, ilyen lehetőséget még nem kapott senki.
¾ A beruházó céget megvásárolta egy nagyobb cég és e miatt lelassultak a projekt
munkafolyamatai. Az új tulajdonos nem vállalta egyedül a beruházás költségeit, ezért
társberuházót keresett és talált is. E miatt a következő héten Németországba kell utaznia és
vinni kell a tulajdonosi szerződéseket is. az új beruházó már arról is döntött, hogy más
berendezéseket épít be, mint amilyenek az eredeti tervben szerepeltek. A NORDEX nevű cég
fogja szállítani a berendezéseket, melyek összmagassága és átmérője ugyanannyi lesz, mint
az eredeti tervben.
¾ Reményét fejezte ki, hogy még ebben az évben elkészül a csatlakozási szerződés, júliusaugusztus hónapban pedig megkapják az építési engedélyt. Mindezek birtokában kérhetik
majd a létesítési engedélyt, amit az Energetikai Hivatal ad ki.
¾ Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beruházás ebben az évben 360.000 EU-ba kerül, a mai
napig pedig 320.000 EU-t fektettek ebbe a projektbe.
Kómár József polgármester
Elmondja, a testület több tagja kérésére próbált utána érdeklődni az AUFWIND Kft. felől, de
mind a mai napig hiába, nem tudja őket telefonon elérni. De tudomása van arról, hogy a cég által
megépített geotermikus erőművet Németországban bezárták.
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Kapuszta János képviselő az ülésre megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 9-ről 10 főre
változott..
Ocko Steffens vállalkozó
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a geotermikus erőmű létesítésére vonatkozó
elképzeléseik hasonlóak a boldogiakéhoz. Boldogon módosításra került a rendezési terv
külterületre vonatkozó része. Ugyanis a fúrásokhoz nagy terület kell, és nem biztos, hogy az
általuk meghatározott helyen találnak is hőforrást, ezért több helyen kell fúrást végezni. De a
rendezési terv módosításával kapcsolatban még előzetesen egyeztetni kívánnak az Egri Építész
Irodával.
Losits Krisztián Szélpark Kft. részéről
Elmondja, az alapszerződésben csak a szélerőmű létesítéséről van szó, de most a geotermikus
erőmű és szintetikus üzemanyag előállítás is bele kerülne módosításként.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
¾ Javasolja, ha egy új megállapodást fogadnak el, akkor annak a végére írják oda, hogy a
korábbi hatályát veszti, vagy csak a szerződés pontjait módosítsák.
¾ Úgy gondolja, a 100.000 eurós követelés beépítése tartotta vissza a képviselőket,
értelmezése szerint ez csak akkor áll fenn, ha a Testület nem járul hozzá a beruházáshoz a
rendezési terv módosításával. Abban az esetben nem kell az önkormányzatnak megfizetni a
100.000 eurós követelést ha valamelyik szakhatóság nem járul hozzá a beruházás
létesítéséhez.
Losits Krisztián Szélpark Kft. részéről
Kijelenti, amely területekre igényt tart Szélpark Kft azokra a rendezési tervben történő
módosítást megfizeti, azokra más igényt nem nyújthat be.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a tájékoztatót szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete 10 jelenlévő tagja 10 igen szavazattal a tájékoztatást
tudomásul veszi.
3./ N a p i r e n d tárgyalása:
Támogatott szervezetek beszámolója a 2007. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
Előadó: Kómár József polgármester
(Beszámolók írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
¾ A beszámolókat minden képviselő megkapta. Elmondja, a Karate Csoport az edzéseket már a
Művelődési Ház nagytermében tartja, mert ott nem kell bérleti díjat fizetni, mint a
tornateremben. Ettől jobb megoldást a bérleti díj megfizetésének kiküszöbölésére nem
találtak.
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¾ Az elmúlt évben 50.000,-Ft támogatást nyújtott a Karate Csoportnak, hogy Lőrinczi Enikő
kiutazhasson a Ljubljanába az EB-re. Biztosította a vezetőedzőt, amennyiben ilyen lehetőség
lesz ebben az évben is, azt az önkormányzat támogatni fogja.
Felkéri Dénes János vezetőedzőt szóbeli kiegészítésének megtételére.
Dénes János vezetőedző
Ez a beszámoló már januárban elkészült. 90%-os valószínűséggel az idén Prágába fog kiutazni
Lőrinczi Enikő az EB-re, amely a szövetségen keresztül történik.
Juhász Istvánné bizottsági elnök
Javasolja, hogy az áprilisi zárszámadás tárgyalásakor térjenek vissza a sportoló anyagi
támogatására.
Kómár József polgármester
¾ A beszámolóban a vezetőedző támogatási kérelmét a focicsapat támogatásához méri %-os
arányban, mely szerint a futballcsapatnak nyújtott 1.700.000,-Ft 10-15%-át szeretné a karate
csoport támogatásként.
¾ Elmondja, tudomása van arról is, hogy a futballcsapatnak milyen összegeket kell kifizetni
nevezési díjakra, orvosi vizsgálatokra, közműdíjakra. Mindezek megfizetése után már nem
sok marad az érdemi munkára. Nagyon sok környékbeli településen megszűntek a
futballcsapatok, ami igen csak elszomorító.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Megkérdezi, olyan gyerekeket is szívesen látnak az edzéseken, akik csak mozogni szeretnének?
Dénes János vezetőedző
Igen, mindenkit szívesen látnak, aki mozgásra, közösségi munkára vágyik, nemcsak
élsportolókat képeznek.
Egyed János alpolgármester
Nem sérelmezi a futballcsapat részéről az összehasonlítást. Azt azonban támogatja, hogy az
edzéseket időnként a tornateremben tartsák meg, mert a Művelődési Ház nagytermének
padlózata nem a legmegfelelőbb erre a célra.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a Karate Csoport beszámolóját szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
19/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Falcon RSC. Herédi Karate
Csoportja
2007.
évi
önkormányzati
támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
támogatott szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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Népdalkör beszámolója:
Kómár József polgármester
¾ Elmondja, a Népdalkör két oszlopos tagja gyakran felkeresi a hivatalban és tájékoztatják a
munkájukról, az éppen aktuális eseményekről. De gyakran elkíséri őket a fellépésekre is.
¾ A képviselő-testület 480.000,-Ft támogatást biztosított költségvetésében a Népdalkör részére.
¾ Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy három alkalommal is javasolta a Népdalkört a megyei
kitüntető díjra, de sajnos nem kapták meg.
Tóth Tibor Népdalkör tagja
¾ Megköszöni a képviselő-testület anyagi támogatását.
¾ Tájékoztatja a képviselőket, hogy minden kulturális rendezvényen részt vesznek, sőt
nemzetközi kapcsolatra is szert tettek.
¾ Szomorú az a tény, hogy a fiatalok nem csatlakoznak a csoporthoz, pedig jó lenne, ha az
ifjúság is képviseltetné magát és tovább vinnék a hagyományt.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
A LEADER tájékoztatón a falugyűlésen éppen arról volt szó, ismerjék meg egymás
nevezetességeit, értékeit a „ Zagyvaság” települései. Felajánlja, amennyiben igényt tart rá a
Népdalkör, úgy felveszi a kapcsolatot egy lőrinci gyermek néptánccsoporttal, akik rendezvények
idején tánccal színesíthetnék a Népdalkör előadásait.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a Herédi Népdalkör beszámolóját szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Népdalkórus 2007. évi
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
készült beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló
elfogadásáról, a határozatról a támogatott szervezetet értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Polgárőrség beszámolója:
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy kisebb problémák voltak a Polgárőrségen belül, de ezek
jelenleg elültek, lecsendesedtek.
Juhász István Polgárőrség szolgálatvezetője
¾ Megjegyzi, a személyes ellentétek abból adódtak, hogy bizonyos iratok, adatok nem kerültek
időben a megfelelő hatóságokhoz.
¾ A beszámoló nem tartalmazza azt, hogy sajnos odajutottak, nincs már bűnmegelőzés, mert a
rendőrnek, a polgárőrnek iratokat kell gyártania, tényleges munkára alig van idő.
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Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
A Két Nyárfa Eszpresszó működésével kapcsolatban kéri a Polgárőrséget, mivel jön a jó idő, a
hétvégeken zenés, táncos rendezvények megtartására kerül majd várhatóan sor, hogy
fokozottabban ellenőrizzék a vendéglátó egységet. A március 15-i rendezvény alkalmával a
lakók kihívták a rendőrséget, mert nagy volt a zaj, nem tudtak pihenni. Ezzel szemben a fiatalok
azt állították, nem volt semmi probléma, gond azon a rendezvényen, a megkért rendőrségi
ügyeleti jegyzőkönyv sem tartalmazott csak szóbeli figyelmeztetéssel megoldható kisebb
csendháborítást, feljelentést nem tettek. Tehát a polgárőrség fokozott ellenőrzését kéri a lakók
nyugalma érdekében és amennyiben szükséges jelentsék fel a szabálytalankodókat.
Juhász István Polgárőrség szolgálatvezetője
Nem csak a Két Nyárfa Eszpresszónál probléma, hogy szeszes itallal, dohányáruval kiszolgálják
a kiskorúakat, hanem a többi vendéglátó egységnél is.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a Polgárőrség beszámolóját szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Polgárőrség 2007. évi
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
készült beszámolóját elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
támogatott szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Harmonika Zenekar beszámolója:
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Megjegyzi, a Harmonika Zenekar a beszámolójában nem részletezte összegszerűen a kapott
támogatás felhasználását.
¾ Javasolja, kérjék meg, hogy legközelebb a 2008. évi támogatásról részletes kimutatást
készítsenek a kapott összeg felhasználásáról.
Kómár József polgármester
Megkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a Harmonika Zenekar beszámolóját szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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22/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Harmonika Zenekar
2007. évi önkormányzati támogatás felhasználásról benyújtott
beszámolóját elfogadja azzal, hogy a 2008. évi beszámolónál a
támogatás forintosított, részletesebb elszámolását kéri.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
támogatott szervezetet tájékoztassa.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
4./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet, valamint a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének felülvizsgálata (Rendelet-tervezetek)
Előadó: Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
¾ Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet-tervezeteket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
előzetesen megtárgyalta.
¾ Felkéri a bizottság elnökét szóbeli tájékoztatásának megtételére.
Juhász Istvánné bizottság elnöke
¾ A bizottsági ülésen a körjegyző asszony tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy a sok
módosítás miatt vált szükségessé egységes szerkezetű rendelet megalkotása.
¾ Érdemi módosulás csak annyi, hogy az új szociális ellátásokról szóló rendelet alapján 70 év
helyett 75 év feletti személyek vehetik igénybe a szociális étkeztetést.
¾ Tudomása van arról, hogy a szociális térítési díjak alacsonyabbak, mint a környékbeli
településeken.
¾ A gyermekvédelmi rendeletet is egységes szerkezetbe foglalták, megnőttek a
gyermekvédelmi feladatok.
¾ Kéri a képviselőket, hogy a gyermekvédelmi rendelet-tervezetben javítsák a paragrafus
számokat, mert az elcsúszott az 5. §-nál.
¾ A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezetet szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal megalkotja a következő rendeletet:
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A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT
7/2008.(IV.1.) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25.§ (3) b) pontjában, 26.§ -ában, 43./B. § (3) bekezdésében,
92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja. /Az Szt.-ből átvett szövegrészeket dőlt betű jelzi./
I. FEJEZET
A rendelet célja
l. §
A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő
szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátásokra
való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének helyi garanciáit.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya Heréd község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési
engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert
személyekre, valamint az Szt. 3.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
Eljárási rendelkezések
3. §
(1) E rendeletet a többször módosított Szt., az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
62/2006. (III.27.) és az egyes pénzbeli és szociális ellátások elszámolásának szabályairól
szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendeletek teljes joganyagával együtt a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.
(2) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket:
a) a Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
b) a Heréd Községi Önkormányzat polgármestere,
c) az önkormányzat körjegyzője
gyakorolja.
(3) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az
életét, testi épségét veszélyezteti.
(4) A polgármesteri döntés elleni fellebbezés a képviselő-testülethez nyújtható be.
(5) A körjegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a fellebbezést az Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához kell benyújtani.
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(6) Az ellátásokra és igénylőre vonatkozó fogalom-meghatározásokra a Szt. 4. §-a, a
jogosultságra vonatkozó bejelentési kötelezettségre az Szt.9. §-a vonatkozik.
(7) Az ellátások összegének és jogosultságának felülvizsgálata a Szt. 25. §-ában, a jogosulatlanul
igénybe vett ellátások megtérítése a Szt. 17. §-ában foglaltak alapján történik.
(8) A rendeletben megfogalmazott támogatások iránt benyújtott kérelmekhez a 63/2006. (III.27.)
Kormányrendeletben meghatározott nyilatkozatokon és mellékleteken túl, csatolni kell e
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot, munkáltatói igazolást,
valamint csekkszelvényt vagy pénzintézeti számlakivonatot.
(9) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdését kell alkalmazni.
(10) A vállalkozásból származó jövedelem az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése
szerint igazolható.
(11) Ha a szociális hatáskört gyakorló a (8) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja, az Szt. 10. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.
(12) Környezettanulmányt kell készíteni a méltányossági ápolási díj iránti kérelmek és
felülvizsgálatuk, a szociális helyzet miatti kivételes méltányosságból megállapított
közgyógyellátási ügyekben és az átmeneti segély kérelmek során.
(13) A rendeletben szabályozott időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt és ápolási
díjat folyószámlára, a lakásfenntartási támogatást folyószámlára vagy a jogosult által
megjelölt szervhez kell utalni, a havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyt
házipénztárból kell kifizetni a tárgyhót követő hó 5. napjáig, az átmeneti és temetési segély
kifizetése a döntést követő 8 napon belül a házipénztárból történik.
(14) A kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat a Ket. 71. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján ellenérdekű ügyfél hiányában egyszerűsített határozatként is
meghozható, mely jogorvoslati tájékoztatást és indokolást nem tartalmaz.
II. FEJEZET
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
4. §
Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatos
hatáskört az önkormányzat körjegyzője gyakorolja a Szt. 32/B - 32/D. §-a alapján.
Rendszeres szociális segély
5.§
(1) A rendszeres szociális segély az Szt. 37/A. –37/H. §-ai szerint biztosított anyagi támogatás.
A rendszeres szociális segélyt a körjegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit évente
felülvizsgálja.
(2) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
köteles együttműködni:
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a) Heréd Község Önkormányzatával,
b) Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében helyben – Heréd, Vörösmarty
tér 1. – működő Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat Családsegítő
Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat),
c) az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltségével
(továbbiakban: Munkaügyi Központ).
(3) Az együttműködési eljárás szabályai:
a) a (2) bekezdésben meghatározott szerveknél a nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról,
c) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.
(4) Az (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás a nem foglalkoztatott személy iskolai
végzettségét és szakképzettségét is tartalmazza.
(5) Az önkormányzat Körjegyzősége a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
- a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
- az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(6) A Körjegyzőség a segély megállapító, szüneteltető és megszüntető jogerős határozatokat 3
napon belül megküldi a Családsegítő Szolgálatnak és a Munkaügyi Központnak.
(7) A beilleszkedést segítő program típusai:
a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
b) életvitelt, életmódot formáló egyéni tanácsadás,
c) az egyén környezetére irányuló segítő tevékenység,
d) a Munkaügyi Központnál az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és
együttműködés az elhelyezkedés érdekében.
(8) A segélyezett megszegi együttműködési kötelezettségét akkor, ha
a.) foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a tárgyhónapot követő hó l.
napjáig nem mutatja be a szociális igazgatási előadónak,
b.) a beilleszkedési programban meghatározott határidőt neki felróható okok miatt egy
alkalommal nem tartja be - feltéve, hogy ez két éven belül nem ismételt megszegésnek
minősül -,
ezért részére a segély összege a kötelezettség megszegését követő hónap első napjától
kezdődően 6 hónapig 75 %-os mértékben folyósítható.
(9) Súlyosan megszegi együttműködési kötelezettségét és segélyének megszüntetését vonja maga
után, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő:
a) az Önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ által számára felajánlott és megfelelő
munkalehetőséget nem fogadja el, a meghatározott időben nem jelenik meg, a
munkaviszony neki felróható okok miatt nem jön létre, továbbá rendkívüli felmondással
szűnik meg,
b) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítő
Szolgálatnál, majd ezt követő 60 napon belül nem köt írásbeli megállapodást a
beilleszkedést segítő programról,
c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem tartja be,
d) a segély jogosultsági feltételeinek, illetve összegére vonatkozó felülvizsgálatában nem
működik együtt az önkormányzattal,
e) együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi.
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(10) Amennyiben a segélyben részesülő együttműködési kötelezettsége teljesítésében
akadályozott, ennek okát és az akadályoztatás indokát köteles a határidőt követő
munkanapon személyesen vagy írásban az együttműködésre kijelölt szervnél bejelenteni.
(11) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy a
fentiekben foglalt együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi és azt hiteltérdemlően
nem tudja igazolni, a segély folyósítását az együttműködés megszegése hónapjának utolsó
napjával meg kell szüntetni és részére ismételten a segély a megszűnéstől számított 6 hónap
letelte után új kérelemre az összes jogosultsági feltétel fennállása esetén állapítható meg.
(12) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő munkaviszonyt létesít, köteles a
keresőtevékenység folyamatos fennállását igazoló iratot minden hónap 25. napjáig
bemutatni a Körjegyzőség szociális igazgatási előadójának.
Lakásfenntartási támogatás
6.§
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást
nyújt:
a) a Szt. 38. § (2) bekezdésében nevesített normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosultnak,
b) az önkormányzat e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás).
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, feltéve, ha a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
(3) A lakásfenntartás elismert havi költségeként az önkormányzat az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a Szt. 38. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt, a
normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó mértékeket állapítja meg.
(4) A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, de nem lehet kevesebb havi 2.500,- Ft-nál. A támogatás
maximális havi összege a nyugdíjminimum 15 %-áig terjedhet, de mindenkor 100 forintra
kerekítetten kell meghatározni.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható,
jogosultság esetén a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően
egy évre kell megállapítani.
(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a lakás négyzetméterének hitelt érdemlő
igazolását. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre vagy aránytalanul nehezen szerezhető be, a
Körjegyzőség szociális igazgatási előadója a helyszínen területfelmérést végez.
(7) A támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható, amely közvetlenül a jogosult
közüzemi szervhez is utalható.
(8) Megszűnik a támogatás folyósítása
a) a megállapított idő elteltével
b) a jogosultságra vonatkozó feltételek megváltozása esetén a támogatás megszüntetésével.
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(9) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
/Szt.39.§(1)/
(10) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírósági végzéssel
megosztott lakás lakrészeit. /Szt.39.§(2)/
Ápolási díj
7.§
(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére az Szt. 41-44 § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás.
(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása,
ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41.§.-43/A.§.-ában szabályozott feltételek szerint a
körjegyző állapítja meg és kétévente felülvizsgálja.
(3) A Képviselő-testület a Szt. 43/B. § (1) bekezdésében nevesített ápolási díjra való
jogosultságot állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy gondozása miatt munkát vállalni nem tud, vagy emiatt fizetés nélküli szabadságot
vesz igénybe és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-át,
egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
(4) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra a hozzátartozó a Szt. 42. § (1)
bekezdésében foglaltakon túl, ha az ápolt tartási, életjáradéki szerződést kötött.
(5) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a)
b)
c)
d)

az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
az ápolási díjban részesülő a kötelezettségét nem teljesíti,
az ápolt személy meghal,
az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott,
e) az Szt. 42. § (1) bekezdésében megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
/Szt. 42.§ (2) /
f) Az ápolást végző, vagy ápolt személy lakcíme a településen megszűnik.
(6) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási
igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének
biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.
(7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy
az ápolt tartósan beteg és szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására
képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.
(8) Ápolási díj – függetlenül a gondozottak számától – csak egy személy után állapítható meg.
(9) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítása a halál időpontját követő második
hónap utolsó napjával, egyéb esetekben a megszűnésre okot adó körülmény napjával szűnik
meg.
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(10) Az ápolást végző személynek átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos
időtartamban a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, ha az ápolt személy
egészségi állapota ezt indokolja, vagy az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az
ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.
(11) Az ápolási díj összege azonos a Szt. 44.§ (1) c.) pontjában meghatározott minimum
összeggel. Ha az ápolási díjra jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ápolási
díj összege az adható minimum összeg és a jogosult részére folyósított más pénzbeli ellátás
különbözete.
Átmeneti segély
8.§
(1) A Képviselő-testület egyszeri átmeneti segélyt állapít meg hivatalból és kérelemre a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 120%-át,
b) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 170%-át.
(2) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély minimum összege 2.000,- Ft, éves összege
nem lehet több a nyugdíjminimum 150%-ánál. Az éves maximum összeg számításába a 9. §
(2) bekezdése szerinti havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély összege is beszámít.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott jövedelemhatárra való tekintet nélkül, de a jövedelmi
helyzet igazolásával
a)
a Képviselő-testület méltányosságból átmeneti segélyt állapíthat meg tartós betegség
és kórházi kezelés esetén,
b)
azonnali intézkedést igénylő élethelyzet esetén (különösen: haláleset, baleset, egyedül
élő kérelmező ellátatlansága) a polgármester jogosult különleges méltányosságból a
költségvetésben elkülönített összegű segélyezésre.
(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire feltételezhető, hogy jogosult a készpénzben
megállapítandó segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használná fel, az megállapítható
részben vagy egészben természetbeni támogatásként.
(5) A (4) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban
kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosít.
(6) A természetbeni támogatásként megállapított átmeneti segély biztosításáról, az ellátás
megszervezéséről a körjegyző gondoskodik.
(7) Az a természetes személy, akinek lakása elemi kár: tűzeset, ár- és belvíz, valamint egyéb
katasztrófák miatt életveszélyessé, lakhatatlanná vált, illetve súlyosan károsodott szociális
rászorulónak minősül, ha jövedelme:
a) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
b) egyéb esetekben a nyugdíjminimum 200 %-át
nem haladja meg.
(8) Aki a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelel, legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott
összeg kétszereséig részesülhet egyszeri segélyben.
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Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély
9. §
(1) A Képviselő-testület az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint havi rendszerességgel
nyújtott átmeneti segélyben részesítheti azt a tartósan létfenntartási gondokkal küzdő,
rendkívüli élethelyzetbe került személyt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más
módon nem tud gondoskodni és családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
összegét, illetve egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
(2) A segély legfeljebb 3 hónapra állapítható meg a kérelem benyújtásának 1. napjától, havi
összege maximum a nyugdíjminimum 50%-a lehet. A segély összegének meghatározásakor a
8. § (2) bekezdésében meghatározott éves maximum összegre is figyelemmel kell lenni.
Temetési segély
10.§
(1) A polgármester a meghalt személy eltemettetőjét temetési segélyben részesíti, ha családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.
(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit illetően a Körjegyzőség szociális
ügyintézője által minden év január hó 15.-ig megkért, a temetkezési vállalat árjegyzékét ezer
forintra kerekítve kell figyelembe venni.
III. FEJEZET
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Köztemetés
11. §
(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a Szt. 48. §-ában foglaltak alapján.
(2) A köztemetés összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség.
Közgyógyellátás
12.§
(1) A Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak körén túlmenően a körjegyző szociális
rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a
kérelmező részére, ha annak családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum
180 %-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 220 %-át nem haladja meg és az igénylő
havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át.
(2) A körjegyző egyedi elbírálás alapján kivételes méltányosságot gyakorolhat abban az esetben,
ha a kérelmező egy főre eső jövedelme 20 %-kal meghaladja a (1) bekezdésben foglaltakat,
de egészségi állapota, előrehaladott súlyos betegsége, valamint önmaga, vagy családja
szociális helyzete különösen indokolja azt. A kivételes méltányosságot igénylő egészségi
állapotot háziorvosi igazolással, a szociális helyzetet környezettanulmánnyal kell igazolni.
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(3) A méltányossági alapon biztosított közgyógyellátási igazolványt a MEP – a jogosultságot
megállapító határozat alapján – egyéves időtartamra állítja ki.
(4) Közös háztartásban élők közül e § alapján egyszerre csak egy személy részesíthető
közgyógyellátásban.
13. §
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szociálisan
rászorult személy részére az Szt. 54. §-a alapján a jegyző legfeljebb 1 évi időtartamra érvényes
egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki.
IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
14.§
(1) Az alapellátások formái:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
(2) Az önkormányzat az előző bekezdésben foglalt ellátások közül az étkeztetést a Napközi
Otthonos Óvoda Konyhája, a házi segítségnyújtást a házigondozó által, a családsegítést és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással
kötött ellátási szerződés által biztosítja akként, hogy a családsegítési feladatokat a Szivárvány
Szociális és Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (Hatvan) keretében, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) által látja el.
Étkeztetés
15.§
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt. (Szt. 52. § (2) bekezdés)
(2) Étkeztetésre jogosult – aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képes biztosítani – szociális rászorulóként a személy:
a) kora miatt: mindenki, aki 75. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt, aki legalább 67 %-os rokkant vagy egyedül élő rendszeres
szociális járadékos,
c) aki fogyatékos, pszichiátriai beteg,
d) aki szenvedélybeteg,
e) aki hajléktalan,
f) akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen
nem teszik lehetővé önmagáról való gondoskodást.
(3) Az étkeztetés és ebédhordás térítési díját külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
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Házi segítségnyújtás
16.§
(1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja a gondozásra szoruló igénylő
lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartását.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b)az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást. / Szt. 62. (2)/
(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. § (4)-(8) bekezdései szerinti gondozási
szükségleti vizsgálat alapján kell meghatározni.
17.§
(1) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás a polgármesterhez a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1.
számú melléklete szerinti nyomtatvány benyújtásával igényelhető, melyhez csatolni kell a
kérelmet megelőző havi jövedelemről szóló igazolást.
(2) Nem részesülhet étkeztetésben és házi segítségnyújtásban – kivéve a 7. § (10) bekezdést – az
a személy, akinek gondozását tartási vagy öröklési szerződésben vállalták, továbbá, akire
tekintettel hozzátartozója ápolási díjban részesül.
(3) Az étkeztetési személyi térítési díjat és a házi segítségnyújtás óradíját utólag, a tárgyhót
követő hó 15. napjáig kell számla ellenében megfizetni az erre vonatkozó hatályos
jogszabályok és a térítési díjakról szóló külön önkormányzati rendelet alapján.
(4) Megszűnik az ellátás ha:
a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre,
c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését bejelenti,
d) a jogosult elhunyt.
Családsegítés
18.§
(1)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás. /Szt. 64. § (1)/

(2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a családsegítő szolgáltatást
a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon társulás keretében biztosítja.
(3) A családsegítő az Szt. 64.§.-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl:
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális
helyzetét.
b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem
minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások
bevezetését.
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c) Ellátja az Szt. 37/D. §-a szerint a beilleszkedést segítő program szociális mentori
feladatait.
d) Részt vesz a Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
19.§
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás
./ Szt.65.§ (1)/
(2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon társulás keretében biztosítja.
Szociálpolitikai Kerekasztal
20.§
(1) A Szt. 92. §. (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.
(2) A kerekasztal tagjai a körjegyző, a háziorvos, a védőnő, a családsegítő, a Vöröskereszt helyi
szervezetének képviselője, nyugdíjas pedagógus és a Mozgáskorlátozottak Hatvani
Egyesületének helyi képviselője.
(3)

A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából a Szociálpolitikai Kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart, ülését a körjegyző hívja össze.
V. fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
21.§

(1) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik Heréd Község Önkormányzatának
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2007.(VI.26.) rendelete és az azt módosító
14/2007. (XI.27.), a 2/2008. (I.29.) és az 5/2008. (II.12.) rendeletek valamint a
9/2007.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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1. számú melléklet
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
1.

Az ellátást igénylő neve:

............................................. leánykori neve: .......................................................

2.

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:

3.

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

4.

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:

5.

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

6.

Az igénylővel egy lakásban/háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:

7.

A 6. pontban szereplő hozzátartozók neve:

.............................................................................
...................................

...................................................................
....................... fő

a) ..................................................................................

d) ..........................................................................

b) .................................................................................

e) ..........................................................................

c) ..................................................................................

f) ...........................................................................

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

a/

b/

c/

d/

e/

f/

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti
nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
(GYED,GYES,GYET,családi
pótlék,gyermektartásdíj,stb.)
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és nevelési
segély)
Föld bérbeadásából származó
jövedelem
Egyéb (pl: ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű
kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó, vagy
előleg összege
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család havi nettó jövedelme
Összesen (9-(10+11+12)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………..Ft
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (2) bekezdése alapján az
önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.
A jövedelemnyilatkozatot ...........................................................................................................
céljára nyújtottam be.
H e r é d, ........................................................
..........................................................................
az ellátást igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása

.................................................................
.................................................................
.................................................................
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több
lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozók a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott,
a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelőszülő.
3. Az egy lakásban/háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint
kell feltüntetni.
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását
megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző
évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő
összeg 12-vel osztott részét kell venni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást
vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) a
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a
közeli hozzátartozók számával.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá
kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közli hozzátartozója nem cselekvőképes,
helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
Kómár József polgármester
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezetet szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal megalkotja a következő rendeletet:
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A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT
8/2008. (IV.1.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
Heréd Község Önkormányzata „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló,
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,
21. § (1) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a törvényben foglalt önkormányzati ellátásokkal, intézkedésekkel
segítséget nyújtson a gyermekek törvényben biztosított jogainak érvényesítéséhez,
gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről,
segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.
(2) A rendelet hatálya kiterjed az általános és a Gyvt. 125 § (1) bekezdésében foglalt különös
illetékességi szabályok szerint Heréd község közigazgatási területére.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a Gyvt-ben és a Gyer-ben foglalt eltérésekkel.
(4) A gyermekjóléti feladatokról és az egyéb helyi gyermekvédelmi feladatokra vonatkozóan
évente átfogó értékelést készül, melyet május 31-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
2. §
A törvényben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
I. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a./ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az önkormányzat a következő gyermekjóléti típusú alapellátásokat biztosítja a településen
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére:
a/ gyermekjóléti szolgáltatás
b/ gyermekek napközbeni ellátása
- óvodai ellátás
- iskolai napközi otthoni ellátás keretében.
3. §
Hatásköri szabályok
(1) A települési önkormányzat körjegyzője megállapítja
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

a

gyermek

rendszeres
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(2) A Képviselő-testület a Gyvt.-ben előírt feladatai ellátásának biztosítására saját
hatáskörben az alábbi ügyekben dönt:
a) Elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket.
b) A természetben nyújtandó támogatás elbírálása, a támogatás formájának, mértékének
meghatározása.
II. fejezet
Az egyes ellátási formák szabályai
Pénzbeli ellátások
4. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(1) A települési önkormányzat körjegyzője a Gyvt. 19.-20/A.§-aiban szabályozottak szerint 1 év
időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj Gyvt. 19. § (2) bekezdésében szabályozott összegét, feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
külön-külön, vagy együttesen számítva a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott
mértéket.
(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő, vagy
más törvényes képviselő , illetve a nagykorú jogosult az önkormányzat körjegyzőségi
hivatalánál terjeszti elő. A kérelemhez mellékelni kell a család a kérelem benyújtását
megelőző 3 egymást követő hónapjában keletkezett jövedelméről szóló igazolást, valamint
az 1. sz. mellékletben foglalt vagyon-nyilatkozatot.
(3) A települési önkormányzat körjegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegű pénzbeli támogatást
folyósít.
(4) A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más
törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjeszteni.
5. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) A Gyvt. 21. §.-ában szabályozottak szerint Képviselő-testület támogatásban részesíti azt a
gyermeket, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe (pl: súlyos betegség, haláleset) került.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:
- egy évben gyermekenként maximum 10.000,- Ft, alkalmanként gyermekenként
minimum 2000 ,-Ft.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének meghatározásánál az igény elbírálása
során figyelembe kell venni a család részére a szociális törvény alapján folyósított
ellátásokat.
(4) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testülethez lehet benyújtani. A kérelemhez
mellékelni szükséges a család jövedelem-nyilatkozatát.
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(5) A támogatás természetben is nyújtható, különösen tanszer és tanévkezdési támogatásként,
valamint élelmiszerutalvány formájában, - a kérelem elbírálására jogosult képviselő-testület
döntésétől függően.
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
6.§
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1) Heréd Község Önkormányzata a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti
alapellátás keretében végzett gyermekjóléti szolgálat ellátását társulás keretében biztosítja a
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (Lőrinci) útján, hetente egy, szerdai napokon
a Heréd Vörösmarty tér 1. sz. alatti családgondozói irodában.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vételére a Gyvt. 39-40 §-aiban foglaltak az irányadók.
Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a törvényhez kapcsolódó
végrehajtási rendeletek a hatáskörébe utalnak.
(3) A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gyvt. 17. §. (1) bekezdésében felsorolt
szervekkel, intézményekkel.
(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatellátásáról készült értékelés része az 1. § (3) bekezdése
szerinti évenkénti átfogó értékelésnek.
7.§
(1) Gyermekek napközbeni ellátása intézményfenntartó társulások keretében működtetett
a./ napközi otthonos óvoda
b/ iskolai napközi keretében történik.
(2) A Gyvt. 148. §-a szerint az étkeztetésért megállapítható térítési díjakat külön önkormányzati
rendelet szabályozza.
8.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2008. május 1-től lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 10/2004. (II.24.) számú rendelet, valamint az azt módosító
9/2005.(X.12.), a 8/2006.(VI.6.), valamint a 21/2006. (XII.19.) rendeletek.
k.m.f.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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1. sz. melléklet
VAGYONNYILATKOZAT
1.
2.
3.
4.

A/ Személyi adatok
A rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylő neve (leánykori név is)
…………………………………………………………………………………….
Anyja neve:………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje:………………………………………………………………………..
Lakóhelyének címe:…………………………………………………………………………
B/ Vagyoni adatok
I.

Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelep-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe………………………..város/község…………………………út………..hsz.
alapterülete:……………..m2, tulajdoni hányad ……….., a szerzés ideje………………év.
Becsült forgalmi érték……………….Ft. Egy főru jutó forgalmi érték ………………..Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe:…………………………város/község……………………utca…….hsz.
alapterület:………m2, tulajdoni hányad …………, a szerzés ideje:……….év. Becsült
forgalmi érték:………..………Ft, Egy főre jutó forgalmi érték:…………….Ft.
3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkert, építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs
stb.):……………………címe………………….város/község
……………………utca….hsz. alapterülete:…………….m2, tulajdoni hányad ………….., a
szerzés ideje:…………..év. Becsült forgalmi érték:………………Ft. Egy főre jutó forgalmi
érték:………………….Ft
4. Termőföldtulajdon(vagy állandó használat) megnevezése:…………………...
Címe
……………….város/község
………………..utca………hsz.
alapterülete
………………m2, tulajdoni hányad ……………, a szerzés ideje év. Becsült forgalmi
érték……………..Ft, egy főre jutó forgalmi érték:…………Ft.
II.
Egyéb vagyontárgyak
5.Gépjármű:
a) Személygépkocsi:………………..tipus:…………….rendszám:
…………….a
szerzés
ideje:……………….becsült forgalmi érték:…………….Ft. Egy főre jutó forgalmi
érték………………Ft
b) Tehergépjármű,
autóbusz,
gépi
meghajtású
termelőés
munkaeszköz:……………..tipus……………….rendszám……………….,
a
szerzés
ideje:……………év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell
feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:………………..Ft, az egy főre jutó forgalmi
érték:………………Ft.
III.

Összes vagyontárgy:

6.A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1+2+3+4+5) …………………Ft. Egy
főre jutó forgalmi érték:…………………..Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
H e r é d, ………év……………….hó……nap
……………………………………………….
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5./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés az Ifjúság úton kialakított 5 db építési telek értékesítésére
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a telkek kimérése már megtörtént, ezek megvásárlására 5 fő
írásos kérelmet nyújtott be. Az igénylők fiatalok, 3 kérelmezőnek herédi kötöttsége van.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Kerestély Gyula képviselő
Javasolja, hogy a Herédi Hírmondóban is jelentessék meg a következő 4 telek értékesítését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
( Kiment a teremből és behozta a Herédi Hírmondót.)
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a Herédi Hírmondó decemberben megjelent számában a
Képviselő-testületi hírek között szerepel a 135/2007.(X.09.) testületi határozat, mely tartalmazza
a következőket: (felolvassa) „A belterületbe vonást követően a 9 db. építési telek kialakítása két
ütemben történik, most először a 859/1-859/5 hrsz-ú 5 db. egyenként 900 m2-es telket alakítják
ki, majd az útszélesítést követően megmaradt 859/6. hrsz-ú 4431 m2-es területből további
telkeket...” Tehát a lakosság tájékoztatása megtörtént, de ismét közzéteszik a lapban.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az 1.sz. határozati javaslatot szavazásra teszi:
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
23/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott
kérelem alapján Lajosházi Csaba 3021. Lőrinci, Árpád út 29. szám
alatti lakos részére a Heréd, Ifjúság úton lévő 859/1 hrsz-ú 900 m2
alapterületű építési telket 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti,
900.000,-Ft + 180.000,-FtÁFA = 1.080.000,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés
megkötése előtt a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami
60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
értesítésre 15 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
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Kómár József polgármester
A 2.sz. határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
24/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott
kérelem alapján Sándor Zsolt és Sándor Zsoltné 1048. Budapest,
Lóverseny tér 2. V.18. szám alatti lakosok részére a Heréd, Ifjúság
úton lévő 859/2 hrsz-ú 900 m2 alapterületű építési telket 1.000,Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 900.000,-Ft + 180.000,-Ft ÁFA =
1.080.000,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés
megkötése előtt a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami
60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
értesítésre 15 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kómár József polgármester
A 3.sz. határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott
kérelem alapján Molnár Vera 3011. Heréd, Pusztai u.17. és Kovács
Gábor 3021. Lőrinci, Kossuth u.101. szám alatti lakosok részére a
Heréd, Ifjúság úton lévő 859/3 hrsz-ú 900 m2 alapterületű építési
telket 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 900.000,-Ft + 180.000,-Ft
ÁFA = 1.080.000,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés
megkötése előtt a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami
60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
értesítésre 15 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
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Kómár József polgármester
A 4.sz. határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott
kérelem alapján Magyar Gábor 3000. Hatvan, Csók István út 1. és
Baráth Hajnalka 3053. Ecseg, Várszeg út 13. szám alatti lakosok
részére a Heréd, Ifjúság úton lévő 859/4 hrsz-ú 900 m2 alapterületű
építési telket 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 900.000,-Ft +
180.000,-Ft ÁFA = 1.080.000,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés
megkötése előtt a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami
60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőt terhelik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
értesítésre 15 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kómár József polgármester
A 5.sz. határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott
kérelem alapján Varga Nándor és Ilkó Tóth Ivett 3000. Hatvan,
Kölcsey út 16. szám alatti lakosok részére a Heréd, Ifjúság úton
lévő 859/5 hrsz-ú 900 m2 alapterületű építési telket 1.000,Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 900.000,-Ft + 180.000,-Ft ÁFA =
1.080.000,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés
megkötése előtt a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami
60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
értesítésre 15 nap
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
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6./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés az Ifjúság út 859/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztásáról, további 4 db
építési telek kialakításáról
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére.
Kérdést tesz fel:
Egyed János alpolgármester
Megkérdezi, az utolsó telek szabályos lesz?
Kómár József polgármester
Nem, sajnos az utolsó telek nem lesz szabályos alakú.
Kéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Nincs, ezért a határozati javaslatot szavazásra
teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a Hatvani Körzeti Földhivatalnál az önkormányzat
tulajdonában álló, Heréd, Ifjúság út 859/6 hrsz-ú beépítetlen
területen 4 db építési telek kialakítását, a rendezési tervnek
megfelelően, az alábbiak szerint, és a mellékelt vázrajz alapján.
¾
¾
¾
¾

859/7 hrsz: beépítetlen terület
859/8 hrsz:
-„859/9 hrsz:
-„859/10 hrsz: - „ -

Megmaradt terület
¾ 859/11 hrsz: beépítetlen terület

903 m2
904 m2
906 m2
907 m2
811 m2

A Képviselő-testület felhatalmazza Heréd község polgármesterét,
hogy a határozat szerint az építési telkek kialakítására, a változási
munkarészek és földmérési munkák elvégzésére a Hatvani Körzeti
Földhivatalnak megbízást adjon az ajánlatban meghatározott
178.200 Ft díjért.
A testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az újonnan
kialakított építési telkek korábban meghatározott vételáron történő
megajánlása érdekében eljárjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármester
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7./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés közvilágítás bővítésére
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
¾ Emlékezteti a testület tagjait, hogy közvilágítás bővítésére 1 millió forintot terveztek a
költségvetésben.
¾ Megkeresett 2 céget, akik árajánlatot is adtak a feladat elvégzésére. A GAMAGYARORSZÁG Kft. már korábban is dolgozott a községben, és meg volt elégedve a
munkájukkal, most ők adták a legkedvezőbb ajánlatot.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére.
Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
29/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település
közvilágítási hálózatának bővítési munkálataival a GAMAGYARORSZÁG Kft-t 2045. Törökbálint, Tópart út 1/a bízza
meg az ajánlatában meghatározott műszaki tartalommal és a
megadott br.1.422.000 Ft értékben.
A testület a hiányzó 422.000 Ft-ot a költségvetésben meghatározott
tartalékalap terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
munkavégzésre 60 nap
Felelős: Kómár József polgármester
8./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés a Vörösmarty tér 4x3 m-es fa buszmegálló építésére, Kökényesi út 29. előtt
buszváró előtető építésére, Hivatal főbejárat előtt 4x3 m-es előtető építésére.
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Emlékezteti a testület tagjait, hogy a költségvetésben buszvárók felújítására 1.600.000,-Ft-ot
hagytak jóvá.
¾ Elképzeléseik szerint nem lehet buszvárót elhelyezni az újonnan kialakított Kökényesi úti
buszmegállóban, mert nincs elegendő hely. Így csak előtetőt lehet betenni paddal és
oldalkerettel. Ennek elkészítése lényegesen olcsóbb lesz.
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¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy már a március 15-i ünnepséget követően beszéltek arról,
hogy a hivatal előtti kerítést és a lépcső melletti korlátot időszerű lenne lefesteni és már
elhelyeztek a korláton két virágládát annak érdekében, hogy egy kicsit szebb képet mutasson
a hivatali bejárat. De polgármester úr tájékoztatta, hogy évekkel ezelőtt készült egy komplett
terv a hivatali előtető elkészítésére. Megkeresték a Hatvani Takarékszövetkezet vezetőjét,
mivel a kirendeltségük a hivatal szomszédságában van, a két intézménynél legyenek
egyformák az előtetők.
¾ Úgy gondolták, mivel a buszvárók felújításánál jelentkezik némi megtakarítás, ezért a
vállalkozót megkérték, adjon árajánlatot az előtető készítésére is. Igaz, ő maga soknak
tartotta a 400.000,- Ft-ot erre a munkára, de a vállalkozó szerint ez méltányos ár a mai faárak
mellett. Elképzeléseik szerint egy apácarácsos faszerkezetű előtetőt készítene a vállalkozó,
olyan hosszúságban, hogy az elérjen a lépcső aljáig, hogy ne érje se hó, se eső.
Kómár József polgármester
¾ Elmondja, a Takarékszövetkezet vezetője azzal kereste meg, hogy amikor a hivatali előtető
elkészül, akkor a vállalkozó a pénzintézet kirendeltségénél is készítse el az előtetőt
ugyanabban a formában, mint a hivatalét.
¾ Tájékoztatja a képviselőket, hogy lényeges változások, enyhítések történtek az építésügyi
szabályokban is, ezért kéri a körjegyző asszonyt, ismertesse azt a jelenlévőkkel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen azt mondta, hogy biztos abban, hogy minden lpítmény
amit terveztünk engedélyköteles. Telefonos megkeresésére Kovács Sándor a hatvani
építéshatósági osztály vezetője arról tájékoztatta, hogy a januártól hatályos szabályozás három
kategóriát vezetett be: bejelentés köteles, engedély köteles, vagy egyik sem.
(Felolvassa a behozott rendeletet) Bejelentés köteles lenne az a tevékenység, mely az épület
homlokzatár szerelt, vagy az épület homlokzatára épített fix kinyitott állapotú, a homlokzat
síkjától 3 méternél nagyobb és 20 m2-nél nagyobb vízszintes felületű kiállású előtető, védőtető,
ernyőszerkezet építése, felszerelése. A lényeg, ha ezek nem haladják meg a 20m2-t, akkor még
csak nem is bejelentés kötelesek.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére.
Kérdést tesz fel:
Papp Ákos képviselő
Megkérdezi, az üvegbuszváró áthelyezésre kerül-e a Kökényesi útra?
Kómár József polgármester
Igen, a közmunkásokkal szeretné ezt a munkát elvégeztetni. A Kökényesi úton lévő vasbódét
elbontatja és helyre kerül majd a központi buszmegállóból lebontott üvegbuszváró.
Mivel több kérdés, észrevétel nincs, az írásos határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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30/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy három
faipari munkával:
- Vörösmarty tér 4x3 m-es zsindelyes fa buszváró építése,
- Kökényesi út 29. 4x2 m-es zsindelyes fa előtető építése,
- Hivatal főbejárata 4x3 m-es zsindelyes fa előtető építése
Sásvári Károly 3162. Ságújfalu, Kossuth út 51. asztalos vállalkozót
bízza meg, az árajánlatában meghatározott bruttó 1.596.000 Ft
összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap
a kivitelezésre 2008. május 30.
9./ N a p i r e n d t árgyalása:
Előterjesztés Iskola úti fenyőfák, valamint a cigánygödörben lévő nyárfák kivágásához
kivitelező kiválasztásáról
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a fenyőfák és a nyárfák kivágására is külön kértek
árajánlatot. A fenyőfák kivágását ugyanis más technológiával kell elvégezni, azokhoz
emelőkosaras autó szükséges.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, a NYÁRFÁS
EBT. részéről megjelent egy erdészeti szakember, akivel a
nyárfákat a helyszínen megtekintették, és aki „megköbölte” a fákat és így adott árajánlatot.
Kómár József polgármester
Megjegyzi, a testületi anyag a múlt héten szerdán ment ki és másnap érkezett a hivatalba egy
árajánlat amiben 500,-Ft-al többet kínáltak, mint az eddigi legkedvezőbb. Az árajánlatot tevő
nevét meglátva, előkérte a korábbi fakivágással kapcsolatos ügyiratot, mely szerint 2004-ben
ugyanez a személy vágta ki a fákat az iskolakertben és a nyárfásban. Az erről szóló
megállapodást maga nem látta és nem is írta alá. Azt a szerződést Papp Attiláné jegyző írta alá,
holott a jegyző kötelezettséget nem vállalhatott volna a 2004. december 14-i megállapodásban.
Kérte a pénzügyi dolgozókat, vegyék elő azt a számlát, mely 2004-ben a fakitermelésről
szólt.(Bemutatta a számlát a Testület előtt.) Az illető a fákat kivágta és tűzifaként megvásárolta
az önkormányzattól. Megjegyzi, annak jelentős része nagyméretű fa volt. Tehát a vállalkozó
befizetett 243.000,-Ft-ot, ezzel szemben az önkormányzat kifizetett a munkáért 334.500,-Ft-ot,
így az önkormányzatnak 90.000,-Ft ráfizetése volt. És ez a személy most az utolsó pillanatban,
amikor már az árajánlatok ismertek lettek, 500,-Ft-al többet ajánl. Ezt nem tartja helyesnek. Saját
maga nem támogatja ennek a vállalkozónak a megbízását, mert korábban az önkormányzatot
becsapta, nincs bizodalma iránta.
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Papp Ákos képviselő
Tudomása szerint 2004-ben szakvélemény alapján kerültek kivágásra a fák.
Kómár József polgármester
¾ Azért a szakvéleményért akkor 50.000,-Ft-ot fizetett az önkormányzat. Az idén januárban
helyszíni szemlét hívatott össze, amelyre a szakemberek ingyen jöttek el és adtak
szakvéleményt.
¾ Megjegyzi, 2004-ben ott követte el a legnagyobb hibát, hogy aláírta azt az utalványt,
amelyen a 334.500,-Ft-ot kifizették.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Elmondja, a korábbi iratokban lévő 2004. évi testületi határozat arról szólt, hogy a képviselőtestület a veszélyes, száraz és csúcsszáraz fákat vágatja ki, de nem tartalmazta a fizetési
feltételeket és a vállalkozót sem. (Felolvasta a testületi határozatot.)
¾ Most szakmailag bárkivel egyeztetett nem ajánlották a testületnek, hogy két részletben
vágassák ki a nyárfákat, ugyanis az új ültetésű fákat veszélyeztetik a később kivágandó fák.
Továbbá a szélső fák kivágását sem javasolták, ugyanis azok általában stabilabbak, azoknak
erősebb a gyökérzete, ha azokat kitermelik, egy nagyobb vihar esetén a belső, gyengébb fák
kidőlhetnek.
¾ Javaslata, vegyék fel a kapcsolatot egy kerttervezővel és a kivágott nyárfák helyén
alakítsanak ki egy szép fás, ligetes területet.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, ha a veszélyes helyeken le tudják darabolni a magas fákat, úgy hogy azok ne
károsítsák meg a családi házakat vagy más épületeket, akkor azt javasolja, és ez az Ifjúság utcai
lakóknak is, de másoknak is a véleménye, hogy legalább a nyárfás 50%-át hagyják meg.
Kómár József polgármester
¾ Vannak olyan területek, például a 117 hrsz-ú, ahová ha játszóteret kívánnak tervezni, a fákat
mindenképpen ki kell vágatni. Ugyanis, az újonnan kialakított telkek végében már a nyárfák
benne vannak, sőt a jelenlegi játszótér is, amit át kell majd helyezni.
¾ Kijelenti, azt sem bánja, ha nem vágnak ki egyetlen fát sem, de akkor nem vállal semmiféle
felelősséget egy esetlegesen bekövetkezett kárért.
¾ Abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy csak bizonyos százalékát termeltetik ki a fáknak,
nem javasolja addig új fák telepítését, mert a későbbi fakitermelés megrongálhatja az új
ültetést.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Felolvassa a határozati javaslatot.
Kérdezi a testület tagjait aki egyetért azzal, hogy a nyárfák 70%-a kerüljön kitermelésre, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 3 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
Kómár József polgármester
Kérdezi a testület tagjait aki egyetért azzal, hogy a nyárfák 80%-a kerüljön kitermelésre, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 4 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
117

Kómár József polgármester
Kérdezi a testület tagjait aki egyetért azzal, hogy a nyárfák 75%-a kerüljön kitermelésre, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
31/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a 16/2008.(II.11.) számú
határozatát az Ifjúság úti 63, 64, 65, 116, 117 hrsz-ú
önkormányzati területen az úgynevezett cigánygödörben
kivágandó nyárfákról a következők szerint módosítja:
A Képviselő-testület a kivágandó fák arányát 75%-ban határozza
meg.
A megmaradó 25% nyárfát a fák állapotára, a vagyonvédelemre, az
újratelepítési szempontokra is figyelemmel szakember bevonásával
állapítja meg az önkormányzat.
A fakitermelésből befolyt bevételből újratelepítési - kertészeti –
terv alapján az önkormányzat a területet újra fásítja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a fakitermelésre
és újratelepítésre készíttessen tervet és kérjen az újratelepítésre
árajánlatokat a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: értelem szerint
Kómár József polgármester
Az Iskola utcai fenyőfák kivágásával kapcsolatban megkérdezi a testület tagjait, aki ért egyet
azzal, hogy a Budai Erdőgazdálkodási Bt-t bízzák meg, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 1 igen, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot
nem támogatta.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a ZSOMBOLY Kft-t bízzák meg a fenyőfák
kivágásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
32/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Iskola
úti 12 db fenyőfa kivágásával, a beérkezett ajánlatok alapján a
ZSOMBOLY KFT 3535 Miskolc, Gyertyán út 22. bízza
meg.150.000 Ft + ÁFA összegben.
A kivágott fenyőfák anyagát az arra igényt tartó Iskola úton lakók
kapják meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötésre 30 nap
munkavégzésre 60 nap
Felelős: Kómár József polgármester
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Kómár József polgármester
A nyárfák kivágásával kapcsolatban megkérdezi a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
Budai Erdőgazdálkodási Bt-t bízzák meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 1 igen, 6 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot
nem támogatta.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a NYÁRFÁS EBT-t bízzák meg a nyárfák
kivágásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 6 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot
hozza:
33/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
cigánygödörben lévő nyárfák kivágásával a NYÁRFÁS EBT 2253
Tápióság, Úri út 4. bízza meg.
A kitermelt és a szállításkor felmért fáért a társaság 6.000 Ft/m3 +
ÁFA árat köteles az önkormányzat felé megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármester
Samu Alfonzné képviselő az ülésről távozott, a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 10-ről
9-re csökkent.
10./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés előirányzat átcsoportosítására
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztatásának megtételére.
Juhász Istvánné bizottsági elnök
Tájékoztatja a Testület tagjait, hogy az előirányzat átcsoportosítást a bizottság előzetesen
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Egyed János alpolgármester
Javasolja, hogy a Művelődési Háznál történt vízbekötésről készítsenek egy vázrajzot, ha a
későbbiek során csőtörés vagy szivárgás következne be, tudják hol keresni a bajt.
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Kovács József képviselő
Már letette a polgármester úr asztalára azt a vázrajzot, amit az új bekötésről készített.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
¾ az Önkormányzat igazgatási szakfeladat előirányzatát csökkenti
920.000 Ft összeggel, mellyel az önkormányzat általános
tartaléka megemelésre kerül.
¾ az általános tartalék összegéből 1.771.600 Ft
átcsoportosításra az alábbi feladatok megvalósítására:

kerül

o Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatra számítógép
vásárlásra
130.000 Ft
o Város és községgazdálkodás szakfeladaton földmérési munkák
fedezetére
178.200 Ft
o Közvilágítás

szakfeladaton

közvilágítás bővítésére
422.000 Ft

o Művelődési Ház és Községi Könyvtár vízvezeték cseréjére
400.000 Ft
o Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton felmentési
időre járó kereset biztosítására (bér)
480.000 Ft
ennek járulékaira
161.400 Ft
Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására az I.
félévi előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat szerint
végezze el az átcsoportosításokat.
Határidő: értelem szerint
Felelős: körjegyző
11./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés utca elnevezésére
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az új utcát a tragikus körülmények között elhunyt Dr.Valló
Edéről neveznék el. Írásban megkereste az elhunyt orvos özvegyét és fiát, akik nagy
megtiszteltetésnek veszik, hogy szeretett hozzátartozójukról kívánják elnevezni az utcát.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
120

Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
35/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. LXV. tv. (Ötv.) 10.§. (1) h.) pontjába foglalt határkörében
eljárva a tulajdonában lévő 573 hrsz-ú közút közterületét „Dr.Valló
Ede utca” névre nevezi el.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a földhivatali
nyilvántartásban történő átvezetésről gondoskodjon.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 30 nap
12./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés ÉMOP-2007.3.1.3. tárgyában pályázati határozatok hozatalára
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Elmondja, hogy az árok és vízelvezető rendszer kialakítása nem szerepelhet az útépítési
pályázatban, azt ki kellett a tervezésből venni. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a helyszínen
megvizsgálta a felújítandó utakat, mely szerint 2 út és a parkoló építési engedélyköteles.
Tervezőt kellett keresni, akik a terveket és az engedélyeztetést elkészíti. Időközben a beadási
határidő is módosult április 21-re.
¾ Két tervezőtől sikerült árajánlatot kérni, az egyik bruttó 300.000,-Ft-ért, a másik 800.000,-Ftért vállalná a tervezést.
¾ A következő probléma, hogy a Vörösmaty tér útburkolatát és parkolóját ki kellene hagyni a
pályázatból, amennyiben nem tudják biztosítani a 325/2 hrsz-ú terület megosztását, illetve,
hogy abból a több mint egy hektár közparkból kitűnjön mennyi maga az úttest és a parkoló.
A megosztáshoz a Földhivataltól kértek árajánlatot és időpontot, hogy mikorra tudják ezt a
munkát elvégezni. A kapott árajánlat szerint árpilis 14-e. A megosztást a most faxolt vázrajz
alapján annyi helyrajzi számra kérik, amennyit most a Testület megjelöl és ez a lényeges, a
négyzetméterek meghatározása most nem szükséges.
¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az írásos előterjesztésben szereplő 3 határozati javaslat
közül a másodikat most nem tudják elfogadni, mert még nem lehet pontosan megállapítani
mennyi lesz a pályázati összköltség, ezért kéri, azt vegyék le napirendről.
Kómár József polgármester
¾ Kinyilvánítja, hogy a József A. és Árpád utcákban hetente elmegy két autó és ezeket az
utakat 30 cm mélységben le kell szedni, ki kell szélesíteni 1 m-rel, új kőalapot kell készíteni
és 2-3 réget aszfaltot kell ráhúzni. Ez az előírás, ami lényegesen megnöveli az útépítés
költségeit. Saját erőből ezt meg lehetett volna oldani szélesítéssel együtt kb. 4 millió
forintból is.
¾ Javasolja a Testületnek, hogy a tervezői feladatokkal Somfai Pétert bízzák meg, aki bruttó
300.000,-Ft-ért vállalta a munkát.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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36/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a beérkezett árajánlatok közül ajánlata szerint
250.000,-Ft+ÁFA tervezői díjazásért a herédi József A. utca,
Árpád utca és a Vörösmarty tér parkoló szakaszának úttervezői
munkáival Somfai Péter tervezőt (Gyöngyös) bízza meg a 2008.
évi elemi költségvetésében elfogadott pályázati önerő terhére.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

Képviselő-testület

a

polgármestert

a

és

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a ÉMOP.3.1.3.
pályázat keretében szerepeltesse.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: szerződéskötésre: azonnal
pályázatra: 2008.04.21.
Kómár József polgármester
A körjegyző asszony javaslatát, mely szerint a testület vegye le napirendről a 2.sz. határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ÉMOP.3.1.3. pályázata tárgyában a
2008.03.31-i ülése napirendjében szereplő határozati javaslatát a
pályázati összköltségek megismeréséig leveszi napirendjéről.
Kómár József polgármester
A 3. határozati javaslatot a jegyzőasszony által javasolt módosításokkal szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a Hatvani Körzeti Földhivatalnál az önkormányzat
tulajdonában álló, Heréd, Vörösmarty tér , Kápolna út, Tabán utca
és Iskola utca által behatárolt területen lévő 325/2. hrsz.-ú 3,2233
ha, m2 nagyságú közparkként nyilvántartott terület megosztását
azon a hatályos település rendezési tervnek, a 27/2004.
(XII.30.)önkormányzati rendeletnek megfelelően a következő
területek kialakítását és önálló helyrajzi számmal való ellátását,
valamint a közparkként nyilvántartott terület egy részének a
tényleges állapotoknak megfelelő átminősítését a csatolt
megosztási vázrajznak megfelelően a következők szerint:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

325/3.hrsz közút és parkoló
325/4. hrsz közpark
325/5. hrsz járda
325/6. hrsz közpark
325/7. hrsz közpark
323. hrsz Általános Iskola (területtel egészül ki)
324. hrsz Művelődési Ház (területtel egészül ki)
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A
fenti
megosztások
törzsvagyonból
kivonást
nem
eredményeznek, a változásokat a vagyon kataszteri nyilvántartáson
át kell vezetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Heréd község polgármesterét,
hogy a határozat szerint a területek kialakítására, a változási
munkarészek és földmérési munkák elvégzésére a Hatvani Körzeti
Földhivatalnak megbízást adjon az ajánlatban meghatározott
125.000 Ft + Áfa díjért a 2008. évi elemi költségvetésében
elfogadott pályázati önerő terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Elmondja a testület tagjainak, hogy az ülés szünetében érkezett egy e-mail, ennek alapján az
ÉMOP pályázatba bele kell foglalni azokat az ESZA pontokat, amelyek megvalósítását az
önkormányzat vállalja, ezzel is növelve a pályázati nyerési esélylehetőségét. (Felolvassa az email szövegét.)
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőasszony által felsorolt ESZA pontokkal
az ÉMOP pályázat kiegészüljön, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, ÉMOP-20073.1.3. Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés
támogatására benyújtott pályázatát az alábbi ESZA típusú
tevékenységekkel egészíti ki:
1. „Együtt építettük, óvjuk meg együtt” programban való
részvétel.
2. Szemétszedési akció szervezése, környezetvédelmi típusú
oktatás.
3. Fejlesztendő utak mentén „tiszta udvar rendes ház” verseny
szervezése közösségi programként.
4. Fejlesztendő utak mentén fűnyírás, fásítás szervezése, ehhez
kapcsolódóan fűnyíró eszközök, csemetefák beszerzése.
5. Az 1-4. pontban vállalt tevékenységet mint nem támogatott
partner a Polgárőrség, Labdarúgó Club, Népdalkórus civil
szervezet támogatja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
pályázatírót értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal
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13./ N a p i r e n d tárgyalása:
Tájékoztató a 2008.03.09-i népszavazás eredményéről
Előadó: Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
(Tájékoztató mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
¾ Elmondja, a körjegyző asszony százalékosan is kimutatta a kérdésekre adott „igen”-ek –
„nem”-ek arányát.
¾ Jól eső érzés tölti el, mert Heréd községben az „igen” szavazatok magasabb százalékban
vannak, mint a környékbeli településeken.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Megjegyzi, a polgármester úr politikus, véleménye inkább politikai jellegű, de neki magának
a népszavazás törvényes lebonyolítása volt a feladata.
¾ Jó hangulatban, jó körülmények között zajlott le a népszavazás, rendkívüli esemény nem
volt. Az 1.számú szavazókörben a 3. kérdésre leadott szavazatok között volt egy plusz
szavazólap. Ilyen is előfordul (összetapadhat a nyomtatvány), ebben az esetben az a szabály,
hogy az érvényes szavazatokból le kellett vonni egyet-egyet, az érvényteleneket pedig meg
kellett növelni kettővel. Mindenképpen a kiadott „forgatókönyv” szerint jártak el, csak a
hatszori átszámolás ebben a körben időveszteséggel járt.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki a tájékoztatót elfogadja kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a 2008.03.09-i népszavazás feladatellátásról szóló tájékoztatót elfogatja.
14./ N a p i r e n d tárgyalása:
Fekete Tamás és felesége kartali lakosok 013/11 hrsz-ú major terület belterületbe vonásának
kérése
Előadó: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Pusztai úti külterületet szeretnék a tulajdonosok
belterületbe vonatni, és a József A. utcával párhuzamosan építési telkeket kialakítani.
¾ Minden költséget a kérelmezők vállalnak, köztük a rendezési terv módosítását is, ami a
telekkialakításra vonatkozik.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Kovács József képviselő
Jó lenne, ha Fekete Tamás a tulajdonát képező területet rendben is tartaná, ne lenne gazos,
elhanyagolt.
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Kómár József polgármester
¾ Tájékoztatja a képviselő urat, hogy tudomása van arról, egy személy meg volt bízva a terület
tisztántartásával.
¾ Fekete Tamás pályázati úton szeretne az ingatlanán asztalos műhelyt létesíteni.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a belterületbe vonási kérelmet szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
40/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete Fekete Tamás és felesége kartali
lakosok, mint tulajdonosok kérelmére a hatályos rendezési tervnek
megfelelően a tulajdonukban lévő 013/10 hrsz-ú területből
megosztott 013/11 hrsz-ú major művelési ágú terület belterületbe
vonását határozza el.
A belterületbe vonással az 1 ha 7617 m2 terület 860 hrsz-ú „Kivett,
beépítetlen terület” ingatlanra változik.
A belterületbe vonás valamint a terület közművesítésének
valamennyi költsége vállalásuk alapján a tulajdonosokat terheli.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse és gondoskodjon a földhivatali átvezetésről.
Felelős: körjegyző
Határidő: 30 nap
15./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervéről, illetve a 2008. évi
közbeszerzéseinek előzetes összesített tájékoztatójáról
Előadó: Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előterjesztés tartalmazza, mi alapján kell közbeszerzési
terv. A 2008. évi költségvetés tartalmazza az erre az évre meghatározott közbeszerzési
feladatokat.
¾ Ebben az évben lejár a Bio-Pannónia Kft-vel között hulladékszállítási szerződés, melyre a
közbeszerzési tervet Takács Péterrel szeretné elkészíttetni. Az ÉMOP pályázatot az ahhoz
kapcsolódó útépítési közbeszerzéssel a KRODA Kft. készíti el.
¾ Minden évben jóvá kell hagyni a közbeszerzési tervet, attól függetlenül, hogy az
önkormányzat pályázik-e vagy sem.
¾ A közbeszerzésekről szóló előzetes tájékoztató közzétételével kapcsolatban elmondja, mivel
az önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles éves közbeszerzési tervet készíteni, így nem
szükséges külön hirdetményt összeállítani és közzétenni. Ha mégis készítenének egy ilyen
előzetes összesített tájékoztatást, úgy az abban foglalt adatokhoz, információkhoz kötve lesz
az önkormányzat, függetlenül attól, hogy a tájékoztató készítése nem vonja maga után az
adott közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.
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Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket tegyék meg
észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a közbeszerzési tervre vonatkozó határozati javaslatot
szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
jelen határozat mellékletét képező, 2008. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét, melyet 5 évi megőriz.
Határidő: 2008. április 15. (közbeszerzési terv közzétételére)
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
A 2008. évi közbeszerzések előzetes összesített tájékoztatójáról szóló határozati javaslatot
szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
Heréd község Önkormányzata 2008. évi előzetes összesített
tájékoztatójáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy nem él a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 42.§. és
247.§-ában foglalt lehetőséggel, és nem kíván a 2008. évre, illetve
az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra vonatkozóan előzetes
összesített tájékoztatót készíteni és közzétenni.
Határidő: érelemszerűen
Felelős: körjegyző
16./ N a p i r e n d t árgyalása:
Tóth Hajnalka Heréd, Ságvári utcai telekvásárlási ügye
Előadó: Kómár József polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Tóth Hajnalka levelét március 26-án kapta kézhez, melyben
azt kéri a Testülettől, hogy a szerződés megkötésére leghamarabb április 7-étől kerüljön sor,
illetve, hat havi részletfizetést kér.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, a részletfizetésnek az év végéig mindenképpen ki kell futni, ezért - ha más javaslata
nincs a Testületnek - javasolja, hogy április 30-tól kezdődően havonta fizesse meg a részletet. A
szerződésköltés határideje pedig legyen április 7., a kérésnek megfelelően.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki a körjegyzőasszony javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
43/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a 15/2008.(II.11.) számú
határozatát, mely szerint Tóth Hajnalka Heréd, Kökényesi út 54.sz.
alatti lakos részére megvételre felajánlja a herédi 453.hrsz-ú
1455m2 nagyságú „beépítetlen terület”-et, a következők szerint
módosítja:
A Képviselő-testület a szerződés kötés idejét Tóth Hajnalka
kérelmére 2008. április 7.-ben határozza meg.
A részletfizetés feltételei az alábbiak szerint változnak:
„A vételár fizetési feltételei a következők:
- szerződéskötéskor a teljes 101.850,-Ft ÁFA-t meg kell fizetni;
- a fennmaradó 509.250,-Ft-ot 6 részletben fizetheti meg,
melynél a
fizetési határidők:
1. részlet: 2008. április 30-ig
2. részlet: 2008. május 31-ig
3. részlet: 2008. június 30-ig
4. részlet: 2008. július 31-ig
5. részlet: 2008. augusztus 30-ig
6. részlet: 2008. szeptember 30-ig.
-

a teljes vételár megfizetéséig az önkormányzat jelzálogjogot és
annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet
be az ingatlan-nyilvántartásba.”

A 15/2008.(II.11.) számú képviselő-testületi határozat többi pontja
változatlan marad.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a
kérelmezőt értesítse.
Felelős: értesítésre: körjegyző
szerződéskötésre: polgármester
Határidő: értesítésre: 15 nap
szerződéskötésre: 2008.04.07.
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17./ N a p i r e n d tárgyalása:
Kérdések, interpellációk
Kómár József polgármester
Az alábbiakról tájékoztatja a testület tagjait:
¾ OLLÉ program: A szerződéstervezetek megérkeztek a mai nap folyamán, de azokat
ügyvédnek átadja, vizsgálja meg, nincs-e benne olyan pont, amely esetleg az önkormányzatra
nézve hátrányos lenne.
Kovács József képviselő
Megkérdezi a polgármester úrtól, mennyi garancia van a műfűre?
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselő urat, 20 év garancia van a műfűre.
¾ Kökényesi út végén lévő terület: A Kökényesi út 95. számú ház mögötti területről a
Földhivatalban kiderült nem is az önkormányzaté, ahhoz nincs semmi közük, TSZ föld.
¾ A volt homokbánya területén lerakott szemét ügyével kapcsolatban elmondja, az ügy már
bűnvádi eljárási szakaszban van, tehát az ügyész átadta a bíróságnak, ahol ő a harmadrendű
vádlott a hulladékgazdálkodási tv. megsértése miatt.
¾ A majális szervezésére György Istvánné képviselőt kéri fel. Javasolja, vegye fel a kapcsolatot
a közművelődési előadóval, Szabó Gáborral és szervezzék meg együtt.
¾ A Labdarúgó Klubbal kapcsolatban javaslatot kér arra vonatkozóan, hogy a két edzőt milyen
formában lehetne díjazni.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, az önkormányzatnak a két edzőhöz közvetlenül nincs semmi köze. Az önkormányzat
támogatja a Labdarúgó Klubot, abból kapjon a két edző juttatást. Véleménye, ha az egyesületi
adószabályok lehetővé teszik az edzők vezessenek útnyilvántartást, akkor kaphatnak üzemanyag
hozzájárulást, azt a könyvelőjük fogja nekik majd megmondani milyen természetbeni juttatást
adhatnak, de erről maga a Sportklub hozzon egy határozatot.
Kómár József polgármester
Véleménye, erre a kérdésre a pénzmaradvány tárgyalásakor térjenek vissza.
Mivel kérdés, interpelláció nincs, javasolja zárt ülés megtartását a szociális kérelmek
elbírálására.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja a javaslatot elfogadja.
A Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.
kmf.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea
körjegyző
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A 41/2008.(III.31.) képviselő-testületi határozat mellékleteként elfogadott
közbeszerzési terv:
Melléklet
Heréd Község Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési terve
Becsült érték (nettó)
Eljárás tárgya
Eljárásrend,-mód: Tervezett időpont
Szilárd
háztartási
Egyszerű eljárásrend,
hulladék
gyűjtése,
hirdetmény
2008. május
szállítása,
közzététele
nélküli
12.342.720,elhelyezése
eljárás (2 év)
Útépítés,
(X)

útfelújítás

Ravatalozó magastető
felújítás
(pályázati (X)

12.030.941,-

6.003.785,-

Egyszerű eljárásrend, 2008. június-július
hirdetmény
közzététele nélküli
eljárás
Egyszerű eljárásrend, 2008. június-július
hirdetmény
közzététele nélküli
eljárás

(X) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40.§ (2) bekezdését figyelembe véve
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