-1-

113/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 28-i ülésén
Határozat száma:
1/2008.(I.28.)
2/2008.(I.28.)
3/2008.(I.28.)
4/2008.(I.28.)
5/a/2008.(I.28.)
5/2008.(I.28.)
6/2008.(I.28.)
7/2008.(I.28.)
Rendeletek száma:
1/2008.(I.29.)
2/2008.(I.29.)

Kómár József
polgármester

Terényi Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Tárgy:
2008. évi költségvetési határozat
Falugyűlési beszámoló anyagának jóváhagyása
Polgármester illetményének megállapítása
TIOP pályázat
Ságvári u.22. Telek határozat visszavonása
Ságvári u.22. telek értékesítése
ÉMÁSZ közvilágítási szerződés jóváhagyása
Mátrai Szövetségből kilépés elhatározása
Tárgy:
Térítési díjakról szóló 9/2007.(VI.26.) rendelet
módosítása
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2007.(VI.26.) rendelet módosítása

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző
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113/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 28-i ülésén
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György
Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Samu Alfonzné képviselő
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van:
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó
Kómár József polgármester
- Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 jelen van.
- Javaslatot tesz a meghívón feltüntetett napirendi pontok módosítására, mely
szerint a szociális kérelmeket az ülés legvégén tárgyalják meg, 3. napirendi
pontba vegyék fel a TIOP pályázatot, ezt kövesse 4. napirendként a Ságvári
u.22. sz. alatti telek értékesítése, 5. pont legyen az ÉMÁSZ körvilágítási
szerződés jóváhagyása és a 6. pontba pedig a Mátrai Szövetségből történő
kilépést tárgyalják meg.
Felkéri a testület tagjait, aki a módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a
módosított napirendet elfogadta.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén
javaslatként hangzott el, hogy a falugyűlést február 8-án pénteken tartsák meg,
ne február 7-én csütörtökön.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a falugyűlés 2008. február 8-án
kerüljön megtartásra, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a
falugyűlés időpontjára irányuló módosítást elfogadta.
1./ N a p i r e n d tárgyalása:
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet közmeghallgatásra terjesztése, a falugyűlés anyagának
megtárgyalása
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
- A költségvetés II. fordulójára február 11-én kerül sor, ezt megelőzi a
közmeghallgatással egybekötött falugyűlés, február 8-án.
- Nem emlékszik olyan bizottsági ülésre, amikor azon kellet majdnem egy órát
eltölteni, hogy mire fordítsák az összegeket. De ezek most csökkenni fognak
a társulási finanszírozási megállapodás alapján.
- Javasolja, hogy építsenek be 1-1,5 millió forint hitelt, amit a pályázati
önerőre fordítanak. Megjegyzi, e nélkül a hitelállomány megjelölése nélkül is
meg tudták volna oldani a költségvetést.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Ha magasabb összegű fejlesztéseket kíván az önkormányzat ebben az évben
megvalósítani, akkor azt mindenki tudja, hogy ma már az elemi költségvetésben
kellő mértékű önerőt kell képezni. De itt van még az a határozati javaslat is, ami
az iskolai pályázatról szól. Tehát nem ok nélkül került a hitel a költségvetésbe.
Kómár József polgármester
- Kinyilvánítja, sok önkormányzat örülne, ha ilyen költségvetése lenne.
Vannak olyan önkormányzatok, amelyek 30-40 milliós hiánnyal működnek.
- Megjegyzi, ha nem lennének az intézményi társulások, akkor most többet
kellene hozzátenni az iskola, óvoda működtetéséhez. De az intézményvezető
megnyugtatta, hogy jó lépés volt a társulás. Pedig sokan óva intették ettől.
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Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Juhász Istvánné bizottság elnöke
- Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésre megküldött anyaghoz
képest is változtak a mutatók. A 2.sz. mellékletben szereplő SZJA 47.800 eFt
helyett 54.104e forintot kapnak, viszont az 1.sz. melléklet első oldalán a
települési feladatokra szóló kiegészítést az 1.500 eFt-ot teljes egészében
lehúzták, ezt nem fogják megkapni. A pénzbeli szociális juttatások 1,5
millióval csökken. Az 1. sz. melléklet második oldalán az önkormányzat által
szervezett közcélú foglalkoztatásra 500 eFt-al kevesebbet kapnak. Tehát
ezekkel az adatokkal kellett módosítani a költségvetést.
- Az előterjesztésben szerepel 5%-os általános központi béremelés, ami a
képviselők tiszteletdíját is érinthetné. A bizottsági ülésen javaslat hangzott el,
hogy ezt az 5%-os emelést a Herédi Katolikus Egyház javára ajánlják fel.
Papp Ákos bizottsági tag erről a döntésről nem tud, mivel más elfoglaltsága
miatt a bizottsági ülésről eltávozott. Ezt a javaslatot terjeszti a testület elé
elfogadásra.
- A kiosztott anyagban felsorolásra kerültek azok a kiadások, amelyeket még a
pénzügyi bizottság javasolt beépíteni a költségvetésbe.
- Az intézményi társulással kapcsolatban, mivel a társult önkormányzatok
támogatása változott, így a bevétel nem 7.504 eFt, hanem 6.553 eFt. Így
közel 1 millió forinttal kevesebb a támogatás, amit a 3 társult önkormányzat
együttesen az előző együttes üléseken megszavazott. A kiadásokat is ezzel a
különbözettel módosítani kell. A testület döntésére bízzák, hogy mely
kiadásokat csökkenti emiatt.
- Az elhangzott módosításokkal a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetés tervezetét.
Kómár József polgármester
- Elmondja, a pénzmaradványról még nem beszéltek, de erre majd áprilisban
kerül sor.
- A múlt év végén több olyan dolog is történt, amely érzékenyen érinti a
költségvetést, mint pl. a művelési ág alóli kivonás, ami 2 millió forintba
került, a piac területének és parkolónak aszfaltozása 1.500.000,-Ft volt.
Továbbá a 2007. évi költségvetésben a volt jegyzőasszony által elkészített
szakfeladaton a képviselők tiszteletdíja nem jól került kiszámításra, ami
1.170.000,-F-ot jelent. A pénz a képviselőknek kifizetésre került, de nem lett
a tiszteletdíj a képviselők számával beszorozva. Ezért ez a három dolog,
közel 5 millió forintot vett el a tartalékalapból.
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- Tájékoztatja a képviselőket, hogy az év végén 10.300 eFt volt az
önkormányzat számláján.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdéseik megtételére.
Kérdést tesz fel:
Kerestély Gyula képviselő
- Az Ifjúság úton a házhelyeket mennyiért is értékesíti az önkormányzat?
- A polgármester úr mennyivel járul hozzá a felajánlásokhoz?
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy az Ifjúság utcai telkek árába beépítették a
művelési ág alóli kivonás árát, 1000Ft/m2+Áfa.
Kómár József polgármester
- Kinyilvánítja, hogy mint polgármester fizetést kap és nem tisztelet díjat. De
megnyugtatja a képviselő urat, hogy maga is adakozik az egyháznak.
- Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 5%-os béremelés őrá is vonatkozik,
ugyanúgy mint a köztisztviselőkre.
- Megjegyzi, a környékbeli polgármesterek közül az ő bére a legalacsonyabb.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, a polgármester fizetése bruttó 331.200,-Ft volt a 9-es szorzóval. Az
5%-os emeléssel az illetményes 347.900,-Ft lett.
Kovács József képviselő
Kijelenti, a Pénzügyi Bizottság ne döntsön arról, hogy az emelés összegét mire
fordítsák. Az ő tiszteletdíjával úgy rendelkezik, ahogy akar, ne határozza azt
meg senki.
Egyed János alpolgármester
Megkérdezi, az Ifjúság utcában kiosztandó telkekre az igényt hogyan lehet
benyújtani?
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
- Elmondja, a polgármesterhez illetve a Testülethez címzett kérelmet kell
benyújtani, és a beérkezések sorrendjében dönt majd arról a Testület.
- Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Heves Megyei
Rendőrfőkapitányságot telefonon felhívta és megérdeklődte, milyen
stádiumban tart az az ügy, melyben névtelen feljelentő a polgármestert 8
pontban feljelentette. Azt a választ kapta, azért nem értesítették az
önkormányzatot, mert a nyomozást megtagadták, mivel nem volt alapos
indok az eljárásra. Ezt az ügyészségnek is megküldték, a feljelentőnek nem,
mert a neve, címe ugyebár ismeretlen.
Juhász Istvánné bizottsági elnök
Javasolja, hogy az 1.113.000,-Ft-os bevételi oldal csökkenése miatt, a kiadási
oldalon ugyanezen összeggel csökkentsék a 25 pontból álló felsorolásban
valamelyik feladatot.
Kómár József polgármester
- Emlékezteti a képviselőket, hogy a múlt évben a költségvetés tárgyalásakor
nem tudtak tervezni a falunapra, idősek napjára, majálisra. De most
mindezekre terveztek, sőt ezen felül több feladatra is terveztek.
- Több éve húzódó téma az iskola lekerítése, melyre a LEADER program
keretén belül szeretne pályázni, valamint az iskolakertben felépítendő
szabadtéri színpadra is.
- Pályázni kíván a József A. és Árpád utcák felújítására, melynek benyújtási
határideje március 31. De a ravatalozó magastető építését, és további járdák
felújítását is pályázat útján szeretné megvalósítani.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a képviselőkkel, hogy a védőnői szakfeladaton a takarítónő bérét órára
visszabontva tervezték, mivel a gondozónő ott is takarít.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a holnapi nap folyamán egy szakemberekből
álló csapat keresi fel az OLLÉ Programiroda részéről, hogy a helyszínen
felmérést végezzenek és majd ennek ismeretében adjanak árajánlatot a műfüves
futballpálya építésének különböző munkálataira. Valószínű, hogy a februári
testületi ülésen már végleges döntést kell hozni a képviselőknek. Most még nem
tudja a teljes bekerülési költséget, de várhatóan 25-27 millió forint között lesz.
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Óvatosságra inti az önkormányzatot, ha megérkezik bármilyen szerződés
tervezet, akkor azt alaposan át kell tanulmányozni, mielőtt a testület döntene.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, alaposan meg kell gondolni, és kérjék ki az intézményvezetők
véleményét is.
Juhász Istvánné bizottság elnöke
Visszatérve a költségvetés tervezetre, a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a
2007. évi 100,-Ft/óra ebéd kiszállítási díjat 150,-Ft-ra emelték fel.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Javasolja a testületnek, hogy előbb a szociális ellátásokról és a térítési díjjakról
szóló rendelet-tervezetet fogadja el, mely a második napirend lenne, és azt
követően a költségvetési rendeletet, mert ezek a költségvetés részei.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezettel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
Heréd Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal megalkotta a
következő rendeletet:
Heréd Község Önkormányzat
1/2008.(I.29.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról,
valamint a gyermek- és felnőttétkeztetés térítési díjairól szóló
9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és 115.§ (10) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló”
9/2007. (VI.26.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§

-8A R. 2.§ (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) felnőtt étkeztetés esetén az ebéd nyersanyagnormájának rezsiköltséggel megnövelt
összege.”
2.§
A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) 2008.02.01.-től az alábbi intézményi térítési díjakat kell alkalmazni:
Norma

Rezsi

a) Óvoda
267 Ft +
b) Iskola napközi otthon
321 Ft +
c) Általános iskolai menza
206 Ft +
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.206 Ft +
e) Vendégétkeztetés
206 Ft +
f) Szociális étkeztetés
g) Házi segítségnyújtás
h) Szociális étkeztetés kiszállítási díja

202 Ft +
202 Ft +

20%ÁFA
53,- Ft
64,- Ft
41,- Ft
82 Ft
82 Ft

Térítési díj
=
=
=
=
=

320 Ft/nap
385 Ft/nap
247 Ft/ebéd
490 Ft/ebéd
490 Ft/ebéd
193 Ft/ebéd
400 Ft/óra
150 Ft/alk.

3.§.
(1) Ez a rendelet 2008. február 1-jétől lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Kómár József
polgármester

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József polgármester
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását szavazásra
teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal
megalkotja a következő rendeletet:
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Heréd Község Önkormányzat
2/2008.(I.29.) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdésében felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2007. (VI.26.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:
1. §
(1) A R. 14. § (3) bekezdésében a „100 Ft/alkalom” szövegrész helyébe a „150
Ft/alakalom” szövegrész lép.
(2) A R. 1. sz. mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép:
1. számú melléklet
T á b l á z a t
az étkeztetés és házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításához
50 %
ha a nyugdíjminimum 130 %-át,
egyedül élő esetében 150 %-át
nem haladja meg
28.500,- - 37.050,-ig és
28.500 – 42.750,- ig

100 %
ha a nyugdíjminimum 200 %-át,
egyedül élő esetében 300 %-át
nem haladja meg
37.050,- -57.000,-ig és
42.750 – 85.500,- ig

Étk.:
97,- Ft/ebéd
Házi s.nyújtás 200,- Ft/óra

193,- Ft/ebéd
400,- Ft/óra

2.§
(1) E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző
gondoskodik.
Kómár József
polgármester

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Határozati javaslatot olvas fel a költségvetési tervezeten belüli javasolt
módosításokról.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselő-testület tagjait, aki a körjegyzőasszony által ismertetett
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
1/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
A
Képviselő-testület
Heréd
Község
Önkormányzatának – a jegyzőkönyv mellékletét
képező – 2008. évi költségvetés tervezetét
megtárgyalta és a Pénzügyi Bizottság 5/2008.(I.24.)sz.
határozatával javasolta további bevételi és kiadási
előirányzatok beépítését a költségvetési rendelettervezetbe azzal a módosítással, hogy a
BEVÉTELI OLDALON:
- az intézményfenntartó társulások és a körjegyzőségi
társult önkormányzatok támogatása a tervezett
7.504 eFt helyett 6.553 eFt-ra módosul, valamint a
szociális étkeztetési díjakban tervezett bevételek
csökkentése miatt – 162 eFt kell tervezni.
- A bevételek csökkenésével a javasolt kiadási
előirányzatok közül a további pályázati önerőre
tervezni javasolt 2.500 eFt helyett 1.387 eFt-ot kell
beépíteni a költségvetésbe.
A Képviselő-testület a 2008. február 8-i
közmeghallgatásra terjesztésre alkalmasnak fogadja el
az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetését.
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Falugyűlés anyagának megtárgyalása:
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy február 8-án közmeghallgatással egybekötött
falugyűlés megtartására kerül sor, ami egyben képviselő-testületi ülés is lesz,
ezért kéri a testület tagjait aktív részvételükre.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait a beszámolóval kapcsolatos észrevételeik, javaslataik
megtételére.
Kovács József képviselő
A beszámolóban szerepel, hogy minden számlát az önkormányzat kifizetett,
tartozása nincs. De Kelemen Istvánnal a Táncsics úton lévő földterületet mikor
rendezik már végre?
Kómár József polgármester
- Emlékezteti a képviselőt, hogy a Táncsics utcában először a villamos
hálózatot bővítették, melynek során a földmérő szakemberek kijelölték az
oszlopok helyét. Ezt követően derült ki, hogy ahová a villanyoszlopok
kerültek, az a terület már Kelemen Istváné.
- Kelemen István folyamatosan árulja a földterületet, de vele megegyezni, nem
lesz egyszerű dolog. De ő egymaga nem is adhatná el a földet, mert rajta
kívül annak még három tulajdonosa van.
- Továbbá azt a területet belterületbe is kellene vonatni, mert az most jelenleg
külterületi szántó művelési ágú.
Kovács József képviselő
Szépnek tartja a műfüves pályát, de a mai világban fél a hitelfelvételtől.
Véleménye, minden képviselő személy szerint szavazzon a megvalósításáról a
falu előtt.
Kómár József polgármester
Majd a képviselő-testület eldönti, hogy megszavazza-e a műfüves pálya
létesítését.
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Kerestély Gyula képviselő
- Emlékezteti a polgármester urat, már korábbi üléseken is kérte, hogy a
Kökényesi és Ady E. utat összekötő járdaszakasz mellett helyezzenek el
villanyoszlopokat.
- Éveken át kéri az Ifjúság úton járda kiépítését. Nem a maga számára kéri,
hanem a sok idős ember részére.
Kómár József polgármester
Többször elmondta korábban, mivel az Ifjúság úton telkeket méret ki az
önkormányzat, ezért ott a vízelvezetést, az útépítést és a járdaépítést is meg kell
oldani.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a beszámolót szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
2/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete – a jegyzőkönyv
mellékletét képező – beszámolót, mely az elmúlt
évben végzett munkájáról és a 2008-as év terveiről,
elképzeléseiről szól, megtárgyalta és azt a falugyűlés
elé történő terjesztésre javasolja.

Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a központi 5%-os béremelés érinti a
polgármester illetményét is, azt a képviselő-testületnek határozattal
összegszerűen kell elfogadnia. A szorzó ebben a településkategóriában 8,5 és 11
között lehet, e között kell meghatároznia az illetményt a testületnek. (Ismerteti a
törvényi szabályokat, a minimum és maximum mértékeket.) Ezzel egyidejűleg
egy határozatban kerül sor a költségátalányának megállapítására is a korábban
már elfogadott mérték szerint, de ezt nem kell összegszerűen meghatározni, csak
a százalékot.
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Kómár József polgármester
Bejelenti személyes érintettségét, ezért átadja a szót az alpolgármesternek.
Egyed János alpolgármester
Felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban
tegyék meg észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a javaslatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 6 igen szavazattal, 2
tartózkodással és 1 fő személyes érintettség miatt nem szavazott, a következő
határozatot hozza:
3/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Kómár József főállású polgármester részére
2008.01.01.-től a köztisztviselői illetményalap
emelkedésére tekintettel tett javaslat alapján a 2008.
évi 38.650,- Ft illetményalap és az eddigi 9-es
szorzószám alkalmazásával a Pttv., a mód. 1994. évi
LXIV. tv. 3. § (2) alapján összegszerűen: 347.900,- Ftban állapítja meg.
A főállású polgármester költségtérítése a Képviselőtestület 46/2007.(IV.23.) sz. határozat alapján
illetményének 30 %.-a.
A Képviselő – testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a
határozat szerint az illetmény és a költségtérítés
számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon.
3./ N a p i r e n d t árgyalása:
TIOP.1.1.1/07/1 számú „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázat
Előadó: Kómár József polgármester
(Javaslat írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
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Kómár József polgármester
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy telefonon megkeresték és javasolták,
nyújtsa be az önkormányzat ezt a pályázatot, melyhez minden segítséget
megkapnak. Jelentkezett az a cég, amely elkészíti a pályázati anyagot, és azt
le is bonyolítja. Erre a megbízási szerződés a mai napon megérkezett, amit
azonnal módosítottak is úgy, hogy a díj csak sikeres pályázat esetén jár a
cégnek.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket
tegyék meg észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
4/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a meghirdetett
TIOP.1.1.1/07/1 számú „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” pályázatra az Általános Iskola
informatikai fejlesztésére 100 %-os vissza nem
térítendő támogatásra pályázatot nyújt be.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Általános Iskola
3011 Heréd Iskola u.4.
Tervezett pályázati igény:
o Iskolai munkaállomás (PC) csomag: 8 db
számítógép
o Tantermi csomag: 4 db interaktív tábla
o Kiegészítő SNI IKT csomag 2 főre
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére-ismertetett
ajánlata alapján nyertes pályázat esetén 5 %-os sikerdíj
alkalmazásávalmegbízási
szerződés
kötésére
felhatalmazza a Polgármestert az EuroRaptor Pályázati
Tanácsadó Iroda Kft. (Nyíregyháza) -vel.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2008.03.31.
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4./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés a Heréd, Ságvári út 22. szám alatti telek értékesítésére
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén sem volt egészen érthető ez az
előterjesztés. A határozati javaslatban nincs összeg beírva, ezt a testületnek kell
meghatározni, mennyiért értékesíti a telket. Emlékezteti a régebbi képviselőket,
hogy ezt a telket már többször megkísérelték eladni, jelentkező is volt rá, de az
adás-vételi szerződés megkötésére nem került sor.
Juhász Istvánné bizottság elnöke
Javaslata, mivel az Ifjúság úton a telkeket az önkormányzat 1.000,-Ft/m2+ÁFA
áron értékesíti, így ezt a telket is ezért az összegért adja, de ne engedélyezzék a
részletfizetést.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság a részletfizetést azért nem
javasolta, mert amennyiben részletfizetési kedvezményt adnak, akkor két dolog
lehetséges. Vagy tulajdonjog fenntartással adják el, de azzal a vevő nem ér
semmit, mert nem kerül a nevére. Ha nem tulajdonjog fenntartással adják el,
akkor pedig jelzálogjogot, ennek fenntartására elidegenítési és terhelési tilalmat
jegyeznek be. De ezzel sem érnek semmit sem a vevők, mert a „szocpolt” így
nem tudják felvenni, csak a Testület külön hozzájárulásával.
Kovács József képviselő
Az Ifjúság úti és a Ságvári utcai telek között nagy a különbség. Az utóbbi telek
kieső részen van, ezért javasolja annak 400,-Ft/m2 áron történő értékesítését.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a bizottság ülésén azt is szem előtt tartották,
hogy a polgármester elleni bejelentések között az is szerepelt, hogy alacsony
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áron értékesíti az önkormányzat az Ifjúság úti telkeket. Ezek után nem volt a
bizottságnak olyan szándéka, hogy a tavalyi telekártól eltérjen.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, ha a kérelmezők ikerházat szeretnének építeni, akkor nem okozhat
gondot a telek megvásárlása. Sőt, egy teleket vesz meg két család, melyre
kétlakásos házat építenek.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Két határozati javaslat van az előterjesztésben, az egyikkel vissza kell vonni a
korábbi határozatot, mert a vevők nem jelentkeztek.
Kómár József polgármester
Az 57/2005.(VIII.29.) számú határozat visszavonását szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
5/a./2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az 57/2005.(VIII.29.) határozatát az adás-vétel
meghiúsulása miatt visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi a második határozati javaslatot azzal, hogy bruttó 1.200,-Ft/m2
áron a Ságvári u.22. sz. alatti telket értékesíti, de a részletfizetés lehetőségét ki
kell venni a határozatból, mivel ahhoz nem járulnak hozzá.
Heréd Község Képviselő-testülete 9 jelenlévő tagja 7 igen, 1 nem szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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5/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tulajdonát képező Heréd, Ságvári u.22. szám alatt lévő
456 hrsz-on található 1977 m2 nagyságú földterületet
1.000,-Ft/m2+ÁFA, azaz bruttó 1.200,-Ft/m2 áron
Erdei László és Kikillai Mónika Aszód, Falujárók útja
30., Tóth János és élettársa Házi Lászlóné Ignácz
Izabella Aszód, Kossuth L.u.5. szám alatti lakosok
részére értékesíti egyösszegű fizetéssel.
A vevők az adás-vétellel egy időben rendezik a
szennyvízközmű hozzájárulás díját.
A testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Határidő: értesítésre: 15 nap
szerződéskötésre: további 30 napéértesít
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
Kijelenti, a képviselő-testület döntött, így saját maga semmilyen további
felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban.
5./ N a p i r e n d tárgyalása:
ÉMÁSZ közvilágítási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kómár József polgármester
(Tájékoztató írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy az új tarifa szerint 16,-Ft/kWh+ÁFA lenne
a villamos energia díja, az éves karbantartás pedig közel 900.000,-Ft/év.
Utána járt, az előző évekhez képest 15%-os az emelkedés.
- Korábban 24,-Ft/kWh volt a villamos energia díja, de az magába foglalta az
éves karbantartást is.
Felkéri a testület tagjait, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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6/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzata megtárgyalta és
elfogadja az Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyrt. Közvilágítási Közüzemi szerződésmódosítási
ajánlatát, mely szerint a közvilágítás díjai a
következők szerint alakulnak:
- Villamos energia díj:
16,-Ft/kWh + ÁFA
- Karbantartás éves díja: 899.737,-Ft/év + -ÁFA
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a
módosított szerződés aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő:
6./ N a p i r e n d tárgyalása:
Mártai Szövetségből történő kilépés
Előadó: Kómár József polgármester
(Javaslat írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a TÖOSZ-nak Gyöngyöstarjánban egy
tagozata volt a Mátrai Szövetség. Ennek az ülésein kb. 3 alkalommal vett részt,
de ott semmi újat nem mondtak számára. Nem látja értelmét, hogy továbbra is
tagja legyen az önkormányzat a Mátrai Szövetségnek, ezért javasolja az abból
való kilépést.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik, észrevételeik megtételére. Mivel észrevétel,
hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testülete 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
7/2008.(I.28.) képviselő-testületi határozat:
Heréd község Önkormányzatának Képviselő–testülete
kinyilatkozza, hogy a jövőben a települési
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önkormányzatok Mátrai Szövetsége munkájában nem
kíván részt venni, a Szövetségből kilép.
A Képviselő – testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a
határozatról a Mátrai Szövetséget (Gyöngyös) értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
7./ N a p i r e n d tárgyalása:
Kérdések, interpellációk
Kómár József polgármester
A következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait:
- Az Iskola utcai és az ún. „Cigánygödör” fáinak ügye: szakértők részvételével
bejárták a kérdéses területeket. Megállapították, hogy az Iskola utcában 12 db
fa kivágása indokolt, melyek közül 6 db beteg, de van olyan is, amelyik
belenőtt a villanyvezetékbe, illetve veszélyeztetik a lakóházakat.
- A „Cigánygödörben” lévő fákat egy az egyben ki kell vágni, mert már több
mint 30 évesek és már vágásérettek. Sőt, a mai napon az egyik lakó
felkereste, és bejelentette, hogy a kerítésére, ami a „Cigánygödör” mellett
húzódik, rádőlt egy száraz fa és a kerítést leszakította.
Egyed János alpolgármester
- Megkérdezi, készül-e arra javaslat, hogyan kerüljenek kitermelésre a
„Cigánygödörben” a fák? Ugyanis ott nagyon sok madár fészkel, és árnyékot
is adnak a fák.
- Javasolja a részleges kitermelést, első sorban a villanyvezetékre és
lakóházakra veszélyeseket vágassák ki.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Elmondja a fák állapotát figyelembe véve fontosabb a biztonság. De a
költségvetésben terveztek fa pótlására összeget.
Kómár József polgármester
- Kijelenti, telepítési tervet kell készíttetni a fák pótlására. Javaslatot is tettek a
szakemberek, hogy hárs vagy kőris fával pótolják a kivágottakat.
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- Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy az új utcanévvel kapcsolatban
javaslatot kért és azt több szervezethez meg is küldte. Ezek közül 1 írásos
vélemény érkezett, többen telefonon adtak javaslatot.
Felkéri a testület tagjait észrevételeik, hozzászólásaik megtételére.
Papp Ákos képviselő
Az újságcikkel kapcsolatban a rágalmazást visszautasítja. Édesanyja jegyzői
munkáját magasabb szervek és a Közigazgatási Hivatal is elismerte, ezért a
testület jutalomban is részesítette. De ebben a teremben búcsúztak el tőle a
környékbeli jegyzők is, akiket név szerint is fel tudna sorolni, de nem akarja
ezzel az időt húzni. Felolvassa a Közigazgatási Hivataltól kapott karácsonyi
üdvözlő lapot, melyben méltatták édesanyja munkáját.
Kómár József polgármester
Kijelenti, úgy ahogy azt az újságcikk végén is leírtak, ezzel az üggyel tovább
nem kíván foglalkozni. Csak annyit tesz még hozzá, ezt egy általa igen nagyra
tartott személy mondta, „állóvízbe nem szabad követ dobni”.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye, a volt jegyzőasszony által írt újságcikk és a polgármester úr által
írott, köszönő viszonyba nincsenek egymással, mert a korábbi cikkben egy
szóval nincs megemlítve a polgármester.
Kómár József polgármester
Minden egyes kijelentését iratokkal tudja alátámasztani. Úgy mint a
csatornaügyet, a „Gregus Renáta” féle ügyet, az eltitkolt (nyugdíjazással
kapcsolatos) iratokat.
Felkéri a képviselőket további észrevételeik megtételére.
Kerestély Gyula képviselő
Javasolja, a fekvőrendőr elé legalább 100-200 méterre helyezzenek ki
figyelmeztető táblát.
György Istvánné képviselő
- Bejelenti, hogy a hétvégén február 2-án lesz a Keresztény-farsang, melyre
mindenkit szeretettel meghív az Atya nevében.
- Kéri, hogy a falugyűlést idejében tegyék közzé, akár plakátokon, illetve
hangoshirdetőn keresztül.
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Kovács József képviselő
Megkérdezi, mikor lesznek a kátyúk rendbe téve?
Kómár József polgármester
Nem tudja, de a Közútkezelő részéről már felmérték az utak állapotát.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, zárt ülés megtartását javasolja.
kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző

