
 1

11/2009. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli 

üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 
1/2009.(I.7.) LEADER III. tengely pályázaton való indulásról 

 
 
 
2009. január. 19. 
 
 
Kómár József      Peterkéné dr.Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
 
 



 2

11/2009. 
 
 
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. január 7-i rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász 

Istvánné, Samu Alfonzné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, 
Papp Ákos képviselők. 

 
 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Peigelbeck Rita kistérségi koordinátor 
Simon Attila pályázatíró 

 
Kómár József polgármester 
 
Köszönti az ülésen megjelenteket és a vendégeket, megállapítja, hogy a Testület 
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. 1 képviselő 
Egyed János alpolgármester jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
Napirendi pont 
 
LAEDER III. tengely EU-s közösségi támogatás programról 
 
Kómár József polgármester 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tájház EMVA pályázatunkat a Heves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Kht. elkészítette. A benyújtásakor derül ki, hogy az EMVA 
pályázat a LAEDER Iskolakert pályázattal együtt fut. Az EMVA pályázat külön benyújtása 
esetén nem indulhatunk a LAEDER pályázaton, mert a két pályázat azonos forrásból kerül 
finanszírozásra. Simon Attila tanácsára az EMVA Tájház pályázatot beépítjük a LEADER 
pályázatba. Megkéri Simon Attilát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az új pályázatról. 
 
Simon Attila pályázatíró 
 
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és elmondja, hogy a LAEDER pályázatok mind EU-s 
támogatásból megvalósuló „falumegújítási és fejlesztési” pályázatok. LAEDER pályázatoknál 
előnynek számít, ha a pályázathoz rekonstrukciós terv is készül. Ez a terv a későbbiek során 
további pályázati lehetőséget biztosít. A pályázatok több rostán esnek át és egyben gyorsabb 
elbírálást eredményeznek, bár a végső engedélyt a brüsszeli központ adja meg. A most 
benyújtásra kerülő pályázatok tavasszal már beindításra is kerülnek. 
 
Kómár József polgármester 
 
Összefoglalva a Tájház rendbetétele meg fog valósulni, de így kb. 5 MFt-tal kevesebb, jut az 
Iskolakertre. A Képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve független szakértői 
véleményt fog kérni a külső kerítésre, mert a külső kerítés a most benyújtásra kerülő 
pályázatból kimarad.  
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Simon Attila javasolta a tervezett színpaddal kapcsolatban, hogy inkább mobil színpadban 
kellene gondolkodni. Mobil színpaddal került megrendezésre tavaly a Rock Fesztivál, és 
akkor a szervezők Lőrinc Város Önkormányzatától bérelték a mobil színpadot, mert a 
környéken csak ők rendelkeznek ilyen színpaddal. Az elgondolást jónak tartja, mert így 
esetleg utóbb ebből az önkormányzatnak plusz bevétele is lehet bérbe adás esetén. Egy 
probléma van csak a mobil színpaddal, hogy tárolására megfelelő helyet kell találni. 
 
Simon Attila pályázatíró 
 
Ma már komoly mobil színpadok és hozzátartozó sátrak vehetők, mellyel a rendezvényeket 
nem befolyásolja az időjárás. Sőt a színpad elemei utólag pótolhatók, valamint nincs helyhez 
kötve, mert bárhol felépíthető. Elmondja, hogy most a III. tengelyben kerül benyújtásra: 

-  a Művelődési Ház külső szigetelése, nyílászárók cseréje és környék leburkolása; 
-  Összekötő út építése az Iskola és a Műv. Ház között; 
-  az Iskolakertben park, sétány és pihenőpadok kialakítása, fásítás és  
-  a Tájház kapcsolatos pályázati rész módosítás nélkül. 

 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
György Istvánné képviselő előző ülésen felvetette, hogy a Műv. Ház előtti részen pihenőt 
kellene kiépíteni padokkal. Simon Attilát kérdezi, hogy ez utólag még kiegészíthető e vagy a 
látványterv fix? 
 
Simon Attila pályázatíró 
 
Nincs mód menetközben módosításra, mert azzal a pályázat sikeres elbírálása kerül veszélybe. 
Brüsszel szigorúan ragaszkodik a benyújtott pályázatban megjelölt feladatok precíz 
végrehajtásában. Tavaly négy alkalommal is benne volt ellenőrző bizottságba és mindent 
tételesen kellett ellenőrizni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Kérdezi, hogy sikeres elbírálás esetén mikorra várható kifizetés? 
 
Peigelbeck Rita kistérségi koordinátor 
 
Sikeres elbírálás esetén a tavasszal elvégzett munkákat júliusi benyújtással, augusztusi 
kifizetéssel kerülnek rendezésre. Az októberben benyújtott pályázatok kifizetése viszont már 
csak 2010-ben kerül kifizetésre. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Amikor a polgármester úr helyett volt a kistérségi ülésen ő kifejezetten megkérdezte, hogy az 
EMVA pályázat nem üti-e a LEADER pályázatot? Akkor azt a választ kapta, hogy az más 
forrásból kerül kifizetésre. Azon az ülésen ki is hangsúlyozták, hogy a LEADER pályázatnál 
egy település egy célra csak egy pályázattal pályázhat. Így amikor az EMVA pályázatnál 
felvetődött a LAEDER neve, akkor gyanakodni kezdünk, hogy az egy cél az Iskolakerti 
pályázatunkkal. Gondolkodtak azon, hogy a Tájházat helyi védelem alá venné a Testület, és 
akkor a vidéki örökség pályázatot tudunk benyújtani, csakhogy a települések közötti pályázati 
keretet így sem léphetnénk túl. Úgy gondolja, ha a Testület időben tudja, hogy ezen a kereten 
belül kell maradnia a két pályázatnak, akkor is a Tájházat részesítették volna előnyben nem a 
kerítést. 
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Simon Attila pályázatíró 
 
Az EMVA pályázatról ő úgy tudta, hogy a LEADER II. tengelyében megmaradó 
pénzmaradvány szolgál forrásként nem pedig a III. tengely. 
A polgármester hívta fel, hogy a két pályázat üti egymást, így kerül összevonásra a két 
pályázat. A Polgármesterek közös döntése volt, hogy minden pályázó település kapjon egy fix 
összeget. Kizárva ezzel azt, hogy a nagyobb pénzalappal rendelkező települések elviszi az 
összes pénz és a kisebb pénzalappal rendelkező települések elesnek pályázati pénzektől, 
valamint a további vita eshetősége is. A III. tengelyben megmarad pénzmaradványra újabb 
pályázatokat fognak kiírni, mert majd lesz olyan települések, akik nem tudnak a feltételeknek 
megfelelni. A LEADER III. tengelyben a vállalkozók is pályázhatnak. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy értesítsék a helyi vállalkozókat erről a pályázati lehetőségről, mert Herédről 
nincs csak egy pályázó. A pályázati összeg 40%-át kell csak megfinanszíroznia a 
vállalkozóknak, egyetlen kitétele hogy a vállalkozása 50%-nál kevesebb mezőgazdasági 
tevékenységgel rendelkezzen. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
A Tájház egyébként nettó csak 4 Milló Ft volt, így nem 5 millóval, csak néggyel csökkent a 
Leader keretünk. Felhívja a figyelmet, hogy változott a Közbeszerzési törvény, már kijött a 
közlönyben, hogy április 1.-től nem lesz meghívásos pályázat csak egyszerű hirdetményes, 
amit a értesítőben és a honlapon is közzé kell tenni. Ez nemcsak szigorúbb, hanem 
hosszadalmasabb és költségesebb is lesz, a közzététel kb. százezer forint. Megkérdezi 
közbeszerzési tanácsadótól, hogy a pályázati eredmény előtt milyen feltételekkel lehetne 
közbeszerzést indítani és kér rá árajánlatot. Nagykökényes önkormányzatánál pl. az a 
szándék, hogy minél hamarabban tudják kezdeni a beruházást.  
 
Kómár József polgármester 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ő úgy hallotta a pályázati összeg 25% előre 
lehívható lesz a pályázati eredményhirdetéstől 30 napon belül, akkor ez lehetővé válhat, hogy 
a kifizetések hitelfelvétel nélkül megvalósuljanak. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.  
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban rosszul lett az egyik 
határozat időpontja feltüntetve a 179/2008.(XI.6.) helyett 179/2008.(XII.15.) a jó. 
 
Kómár József polgármester 
 
Az összevont pályázatot a javított határozati dátummal szavazásra, teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

1/2009.(I.7.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2007-2013-as programévre meghirdetett LEADER III. tengely EU-s 
közösségi támogatás programban „Falumegújítás- és fejlesztés” 
támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában álló herédi 
377. hrsz.ú a Heréd Hatvani út 19. sz. alatti TÁJHÁZ felújítására valamint a 
herédi 323, 324,325/6 hrsz.ú ingatlanain az „Iskolakert rekonstrukciójára.” 



 5

 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Tájház felújítása és az „Iskolakert 
rekonstrukciója” halaszthatatlan feladat, a projekt megvalósítása indokolt és 
szükségszerű. 

 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés 2009. év 

Elszámolható költségek nagysága összesen (Ft) 30.528.007. Ft 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft) 25.440.006 Ft 

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%) nettó költségek 100 
%-a 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 5.088.001 Ft 

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (%) 20 % Áfa 
 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a 135/2008. 
(X.18.) FVM. rendelet szerinti pályázat benyújtására, valamint a rendelet 
szerint szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázat Tájház 
munkarésze elkészítésével 50 eFt megbízási díjért és 1 %+Áfa sikerdíjért a 
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. (Eger) –t megbízza a 
tartalékalap terhére. 
A Iskolakert rekonstrukciója pályázati munkarész elkészítéséről a 180/2008. 
(XII.15.) számú határozat rendelkezik. 

 

A Képviselő-testület az EMVA „Tájház felújítása” és LEADER „Iskolakert 
rekonstrukciója” pályázatok tárgyában hozott 177/2008.(XII.15.) és 179/2008. 
(XII.15.) számú határozatait visszavonja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: Kómár József polgármester 
Határidő:2009.01.10. 

 
Kómár József  polgármester 
 
Van-e kérdés észrevétel a napirendhez? 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Kérdezi Simon Attilától, hogy milyen vállalkozók pályázhatnak erre, mert a polgármester 
nem tudja, hogy ő is vállalkozó. A polgármester neki egy szóval nem említette ezt a 
lehetőséget, sem a jegyző asszony.  
 
Simon Attila pályázatíró 
 
Mint már említette, olyan vállalkozók pályázhatnak, akinek tevékenységében nem haladja 
meg az 50%-os mezőgazdasági részt. Ezek a pályázatok arra valók, hogy a helyben működő 
vállalkozók fejlesztéséhez járulnak hozzá. Persze csak akkor, ha a megnyert pénzek Heréden 
maradnak. További részletes felvilágosítást Peigelbeck Rita kistérségi koordinátor tud adni, 
helyileg Hatvanban is megkereshető, és szívesen segít a pályázóknak 
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Juhász Istvánné, képviselő 
 
A faluban is közzé lett téve és a testületi ülésen is téma volt. 
 
Kerestély Gyula, képviselő 
 
Nem emlékszik rá. 
 
Kómár József, polgármester 
 
Itt könyörgött, hogy jelentkezzenek, Samu Alfonznénak külön is szólt. 
 
Simon Attila, pályázatíró 
 
Tavasszal jöjjenek be a Kistérségbe Peigelbeck Rita segítségükre lesz a pályázat megírásában. 
 
Kerestély Gyula, képviselő 
 
Meg fogja keresni. Ő adott be másfelé már pályázatot ahonnan az eredményt várja. Lehet, 
hogy nem volt itt azon a testületi ülésen, de hiába mondják, nem tudott róla.  
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
A falugyűlésen Eperjesi Tamásék erről tartottak tájékoztatót. Akkor mondták, hogy három 
szféra vehet rész rajta az önkormányzatok, a vállalkozók és a civil szféra. 
 
Kerestély Gyula, képviselő 
 
Erre emlékszik, csak a pályázati időpont akkor még nem volt kitűzve. 
 
Kómár József, polgármester 
 
Az hangzott itt el, hogy csak egy vállalkozó van Herédről, de ő úgy tudja, hogy több van, 
például részt vesz ebben Papp Ákos képviselő, és Kurpé doktor is. 
  
Simon Atilla, pályázatíró  
 
Ő azt mondta, hogy csak egy pályázó vállalkozó van, többen részt vesznek. 
 
Kómár József, polgármester 
 
Őt arra kérte a Kistérség, hogy a LEADER- ben szféránként legyen 2-3 képviselő. Azt ő nem 
tudhatja ki akar pályázni közülük, de Samu Alfonzné képviselőt külön is felhívta, hogy 
pályázzanak a pékségre. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Még nem késő, ha gondolják a képviselők a pályázati lehetőséget röviden bele tehetjük a most 
készülő helyi újságba.  
 
Simon Atilla, pályázatíró  
 
A legközelebbi májusi leadás előtt érdemes ezt már. 
A helyi vállalkozókat érdemes támogatni , 5-8 millió körüli támogatás a reális.  
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Kérdezi, hogy a vállalkozó szférában milyen arányú a támogatás? 
 
Peigelbeck Rita kistérségi koordinátor 
 
A vállalkozói szférában 60-40%-os az arány. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja, zárt ülés következik. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 
 


