
 
113-2/2008. 
 

J e g y zők ö n y v  
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű  
    rendkívüli ülésén 
 
 

Határozat száma: Tárgya: 
8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok 

ellátására egységes szerkezetű megállapodás 
9/2008.(I.30.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményfenntartó társulás által történő 
fenntartása és a családsegítés, gyermekjólét és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokra 
egységes szerkezetű megállapodás 

10/2008.(I.30.) KMB-s támogatása 
 
 
 
 
 
Kómár József      Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 
 
 
 
Terényi Lászlóné 
jegyzőkönyvvezető 
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113-2/2008. 
 

J e g y zők ö n y v  
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i rendkívüli  
         ülésén 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György  
 Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János,  
 Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos, Samu Alfonzné  
 képviselő 
 
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van: 
 
 Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselő az ülésen jelen van. 
 
Javasolja, a meghívón feltüntetett napirendi pontokat egészítsék ki, és a 3. 
napirendként határozzanak a helyi KMB-s üzemanyag utalvánnyal történő 
támogatásáról. 
Felkéri a testület tagjait, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a 
módosítást elfogadja. 
 
 
1./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 

Előterjesztés a családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására létrejött 
társulási megállapodás közös, egységes szerkezetű megállapodásban történő 
módosításáról 

 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
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Kómár József polgármester 
 
- Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a családsegítési feladatokat a hatvani 

Szivárvány Szociális és Egészségügyi Intézmény látja el. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti feladatokat Lőrinci látja el.  

- Megjegyzi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működik a 
településen, mivel nincs megfelelő számú igénylő.  

- A gyermekjóléti szolgálat munkatársa nagyon érti a dolgát, határozott, 
gyakran felkeresi a hivatalt, rendszeresen látogatja a családokat. Ennek a 
feladatnak az ellátására kapott az önkormányzat 800.000,-Ft-ot. Most a 
normatívát átutalják Lőrincinek, de ehhez az összeghez még az 
önkormányzatnak hozzá kell tennie. 

 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Elmondja, egy kistérség látja el a családsegítést és a házi segítségnyújtást, 

illetve a gyermekjóléti feladatokat.  
- Mivel a régi szerződés elavult volt, ezért meg kellett újítani. Amennyiben ezt 

nem teszik meg, az önkormányzat nem kap támogatást. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 8/2008.(I.30.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Önkormányzata úgy dönt, hogy 
103/2007.(VIII.10.) sz. határozatával elfogadott 
családsegítési feladatok ellátására vonatkozó társulási 
megállapodást és a 103/2007.(VIII.10.) sz. 
határozatával elfogadott gyermekjóléti feladatok 
ellátására vonatkozó társulási megállapodást jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás tervezetben 
foglaltak szerint egységes szerkezetben módosítja oly 
módon, hogy létrehozza a Szivárvány Szociális, 
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Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulást. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
2008. évtől kezdődően tárgyévi költségvetési 
rendeleteiben a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény által ellátott feladatok 
tekintetében az alap- és kiegészítő normatíván felüli, 
Heréd Község Önkormányzatára eső önkormányzati 
kiegészítést biztosítja. 

 
Felhatalmazza Heréd Község Polgármesterét az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
aláírására. 

 
 Határidő: 2008. január 30. (társulási megállapodás 
aláírására) 

 Felelős: Kómár József polgármester 
 
 
2./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 

Előterjesztés Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 
intézményfenntartó társulás által történő fenntartása és a családsegítés, 
gyermekjólét és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására 
létrejött társulási megállapodás közös, egységes szerkezetű megállapodásban 
történő módosítása 

 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a 
következő határozatot hozza: 
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 9/2008.(I.30.) képviselő-testületi határozat: 
 

1. Heréd Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a 
103/2007.(VIII.10.) sz. határozatával elfogadott 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok 
ellátására vonatkozó társulási megállapodás, valamint 
a 103/2007.(VIII.10.) sz. határozatával elfogadott 
gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó társulási 
megállapodás jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás-tervezetben foglaltak szerinti egységes 
szerkezetben való módosítását elfogadja.  
Felhatalmazza Heréd Község Polgármesterét az 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
aláírására. 

 
2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
2008. évtől kezdődően tárgyévi költségvetési 
rendeleteiben a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézmény által ellátott feladatok tekintetében az alap- 
és kiegészítő normatíván felül szükséges, Heréd 
Község Önkormányzatára eső önkormányzati 
kiegészítést biztosítja. 

 
 Felelős: Kómár József, polgármester 
 Határidő: 2008. január 30. 
 
 
3./ Napirend tárgyalása: 
 
 Helyi KMB-s üzemanyagköltségéhez hozzájárulás 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. 
 
Kérdést tesz fel: 
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Samu Alfonzné képviselő 
 
Nem lehetne több támogatást adni a helyi körzeti megbízottnak? 
 
Kómár József polgármester 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a környékbeli polgármestereknél 

érdeklődött, és a legtöbb helyen 40.000,-Ft-al támogatják a helyi rendőrt. 
- Javasolja, mivel már a költségvetésben 20.000,-Ft támogatást terveztek, ez 

legyen az I. félévi támogatás, majd a második félévre is kapjon 20.000,-Ft-ot. 
 
Felkéri a testület tagjait javaslataik megtételére. Nincs más javaslat, ezért 
szavazásra teszi az évi 40.000,-Ft-os támogatást, félévekre megbontva. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 10/2008.(I.30.) képviselő-testületi határozat: 
 

 Heréd község Önkormányzatának Képviselő–
testülete a herédi körzeti megbízott rendőr 
munkájának elősegítése, a közbiztonság 
növelése érdekében 2008. évben I. félévre és II. 
félévre 20.000-20.000,- Ft támogatást állapít 
meg természetbeni juttatás keretében 
üzemanyag-vásárlási utalvány formájában az 
elemi költségvetés terhére. 

 
 A Képviselő – testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a támogatás érdekében a 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
Vezetőjével megállapodást kössön. 
 Felkéri a Képviselő – testület a Körjegyzőt, 
hogy a határozatról a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányságot (Eger) értesítse és 
gondoskodjon a támogatás összegének elemi 
költségvetésbe történő beépítéséről. 

 
 Határidő: értesítésre:15 nap 

               megállapodás megkötésére: értelem szerint 
 Felelős: értesítésre: körjegyző 

           megállapodás megkötésére: polgármester 
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Kómár József polgármester 
 
Az alábbiakról tájékoztatja a testület tagjait: 
 
- A Ságvári utcai telek kérelmezője már telefonon érdeklődött, és azt mondta 

már intézik is a hitelt, hogy a telket meg tudják vásárolni. 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy felmérésre került a futsalpálya területe. A 

jelenlévők úgy nyilatkoztak, hogy kevesebb összegből meg lehet építeni, 
mivel közel van a villanyvezeték, kevesebb földmunkára lesz szükség, és 
kerítést is kevesebbet kell építeni. 

- Javasolja, hogy augusztus 23-án kerüljön sor a falunap megtartására. Kéri a 
képviselőket tegyenek majd javaslatot, milyen előadókat hívjanak, kérjenek 
fel.  

 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Javasolja, hogy az utóbbira majd a február 11-i ülésen tegyenek javaslatot a 

képviselők. 
- Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a helyi állattartási rendeletet felül kell 

vizsgálni, de azt előbb az ügyrendi bizottságnak meg kell tárgyalnia. 
 
György Istvánné képviselő 
 
Megkérdezi, mivel több választópolgár kérte fel erre, hogy mi van a Két Nyárfa 
Presszó ügyében? 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a képviselőasszonyt, hogy lakossági bejelentés érkezett az 
üzemeltetővel szemben, mert a hétvégi rendezvények zajosak, zavarják a lakók 
nyugalmát. Hivatalból megkérték a rendőrségtől azokat az iratokat, melyek a 
rendezvények alkalmával tett intézkedéseket tartalmazzák. Ezeket még nem 
küldték meg. De időközben szabálysértési feljelentés is érkezett a hivatalhoz, 
mely szerint a vendéglátó egység tulajdonosa kiskorúakat szolgált ki szeszes 
itallal, illetve az intézkedő rendőrnek nem igazolta magát. Így most jelenleg két 
ügyben is folyik eljárás a tulajdonos ellen. 
 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Megkérdezi, van-e arról tudomása a polgármesternek, vagy a 
képviselőtársaknak, hogy a Jobbik oldal tagokat toboroz a környéken? 
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Kómár József polgármester 
 
Nincs erről tudomása. 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni az ülésen való 
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. 

 
 

kmf. 
 
 
 
 
Kómár József       Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 


