113-15/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 24-i soros ülésén
Határozat száma:
157/2008.(XI.24.)
158/2008.(XI.24.)
159/2008.(XI.24.)
160/2008.(XI.24.)
161/2008.(XI.24.)
162/2008.(XI.24.)
163/2008.(XI.24.)
164/2008.(XI.24.)
165/2008.(XI.24)
166/2008.(XI.24.)
167/2008.(XI.24.)
168/2008.(XI.24.)
169/2008.(XI.24.)
170/2008.(XI.24.)
171/2008.(XI.24.)
172/2008.(XI.24.)
173/2008.(XI.24.)
Rendelet száma:
15/2008.(XI.25.)
16/2008.(XI.25.)

Tárgy:
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi I-III. negyedévi
gazdálkodás elfogadásáról,
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi koncepciójáról,
Intézményi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervek
megtárgyalásáról, Pedagógiai Program, Nevelési Program,
Házirend és SZMSZ módosítás fenntartói jóváhagyásáról,
Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadásáról,
Ifjúság úti 859/7 hrsz-ú telek értékesítése Császár István és
Császár – Fodor Beatrix részére,
Ifjúság úti 859/8 hrsz-ú telek értékesítése Máthé Előd és
Máthéné Urbán Edina részére,
Ifjúság úti 859/9 hrsz-ú telek értékesítése Ábrahám László
Gábor és Matányi Edina részére,
Ifjúság úti 859/10 hrsz-ú telek értékesítése Terényi Csaba és
Terényiné Szénási Hermina részére,
2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról,
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó
megállapodás 5.3. pontjának módosulásáról,
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény alapító okiratának módosításáról,
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény keretében működő Belvárosi Bölcsőde
férőhelyének bővítéséről,
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás
módosításáról,
Polgármester a közszféra egyszeri kereset kiegészítésnek
megfelelő jutalmáról,
Herédi Labdarúgó Klub támogatásáról,
Herédi Népdalkórus támogatásáról,
Háziorvos,
Fogorvos
és
Gyógyszertár
bérleti
díjmentességéről,
Tárgya:
Az
önkormányzat
és
intézményei
2008.
évi
költségvetésének módosításáról,
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosításáról,

Heréd, 2008. december. 08.
Kómár József
Polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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113-15/2008.

Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 24-i soros ülésén
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné,
Juhász Istvánné, Papp Ákos, Kerestély Gyula, Kovács József és Samu
Alfonzné képviselők
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Pusztai Ottóné pénzügyi ea.
Lőrincz Mária Általános Iskola igazgatója
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő
Szabó Gábor Művelődési Ház vezető
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből
8 jelen vannak. Két képviselő Ilkó-Tóth Andrásné és Kapuszta János jelezték, hogy az
üléshez a későbbiek folyamán csatlakoznak munkahelyi elfoglaltság miatt.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai ülés programjában változás történt: A kiküldött meghívó
nyílt ülésének tartalma kibővüljön az egyéb napirendi pontban a következőkkel:
• Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
módosításáról - melynek keretében három határozatot kell elfogadni;
• Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás módosításáról;
• Tájékoztatás Leaderrel kapcsolatban, csatornatisztításról, helyi Népdalkórus
kérelméről, Vízmű ajánlatáról, valamint a háziorvos, fogorvos és gyógyszertár bérleti
díjmentességéről;
Felkéri a testület tagjait, aki az elhangzott módosítást elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a módosított napirendi
javaslatot elfogadta
Peterkéné dr. Farkas Andrea, körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a zárt ülés előre hozatalára most azért volt
szükség, mert a múltkori ülés jegyzőkönyvének készítésekor gondot okozott a sorszámozás
- ha előbb megnyitottuk, majd bezártuk és ismét megnyitottuk az ülést - mert a zárt ülésről
külön jegyzőkönyv készül.

1. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József, polgármester
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét Juhász Istvánnét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
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Juhász Istvánné, képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a polgármesternek a
napirendi ponthoz nem volt hozzáfűzi valója. Elmondta, hogy 2009. évben lényegesen
kevesebb lesz a támogatás mind közvetlenül a Központi Költségvetés, mind a Kistérség felöl.
Papp Ákos képviselő részéről kérdés hangzott el, hogy a „Felhalmozási célú pénzeszköz
átvételé”-nél a „Módosított ei.” 900eFt-ról, hogyan változott a „Teljesítés” rovatban 1.200
eFt-ra. A feltett kérdésre Pusztai Ottóné Ilike válaszolt, elmondta, hogy több rákötés volt a
csatornára, mint ahogy azt előre megtervezték. A I.-III. negyedévi beruházás, felújítás
kiadásoknál az Iskola 2.000eFt nyelvi laborra szánt összege még nem kerül felhasználásra, de
Lőrincz Mária az iskola igazgatója jelezte, hogy ez az összeg még ebben az évben
felhasználásra fog kerülni. A függő, átfutó bevételnél lévő -10.274eFt az évben még
kifizetésre kerülő bérek, és azok költségeit tartalmazza. Kérdés merül fel, hogy a település
hulladékgazdálkodásán, hogy lehetséges az, hogy csak közteher jelentkezett bér költség nem.
A választ erre is Pusztai Ottóné Ilike adta meg. Elmondta, hogy Takács Péter közbeszerzési
tanácsadó saját adószámmal rendelkezik, és mint magánszemély az ő tanácsadói költsége
máshol jelentkezik. De viszont közterheket kellett rá fizetni, ami itt jelentkezik. Javaslat
érkezett a körjegyzőtől, hogy az újszülött gyermekek számára is támogatást lehetne biztosítani
utalvány formájában. Ezen, javaslatot a Képviselő-testületnek kellene megvitatni.
Más kérdés, vélemény, javaslat ezen, napirendi ponttal nem volt. Változatlan formában
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy a költségvetés indulásakor 242MFt-ról indult a fő összeg, mely mára már
elérte a 268MFt-ot. Ez az összeg év végére még 14-15 MFt-tal fog emelkedni. Egyúttal ő is
helyesli az újszülött gyermekek számára adandó támogatást pl.: Hatvanban van babakötvény,
bár szerinte ez nem fog ösztönzően hatni az újszülöttek számának növekedésére. Sőt
javasolja, hogy a Heréden letelepedési szándékkal építkező fiatalok számára is szükség lenne
egyszeri vissza nem térítendő támogatás elfogadására. A napirendi ponthoz visszatérve az I.III. negyedévi költségvetési előterjesztésben szereplő számok és táblázatban meglévő adatok
és a hozzájuk fűződő %-os arányok alapján is jó teljesítésről beszélhetünk. A környező
települések önkormányzata közül sok örülne, hogyha ilyen I.-III. negyedéves gazdálkodást
tudhatnának magukénak.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Elmondta, hogy a TIOP-os pályázatról nem lehet tudni még most sem semmit. Erre a
pályázatra tartogatta a 2MFt-ot, amelyből nyelvi labort szeretne kiépíteni. A TIOP-os pályázat
beszerzési határideje már többször módosult most is várja az eredményt, de már nem sok
reményt fűz e pályázathoz. Ezért úgy döntött, hogy ezt a pénzt mégis nyelvi labor kiépítésére
fogja felhasználni. Bár menet közben a körjegyző kéréssel fordult hozzá, amelyben közölte,
hogy a Kistérség nem jól számolta el a bejáró gyermekek utáni normatív támogatást és még
ez nem tisztázódik ezt a bizonyos 2MFt-ot ne költse már el. A Kistérséggel a dolgok
rendeződtek, és így a körjegyző jelezte, hogy nincs szükségük a 2MFt tartalékolására, amelyet
most már nyugodtan felhasználhat. Ő és egyik kolleganője felmérést végeztek a környező
intézményeknél, ahol nyelvi labor van, valamint az Interneten is tájékozódott. Elmondta, hogy
most már kezdenek körvonalazódni a nyelvi labor kiépítésének feltételei. Nagy
valószínűséggel, egy győri céggel kerül kiépítésre a nyelvi labor, szerdán vagy csütörtökön
jönnek is a helyszínt felmérni. Majd ezen felmérés alapján megküldik az árajánlatukat.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy ez a cég még az idén hajlandó a labor
kiépítésére, valamint további 5%-os kedvezményt is biztosít megrendelés esetén.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felhívja az iskolaigazgató figyelmét arra, hogy ekkora összegű beruházásnál kötelesek több
árajánlatot is kérni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról a kistérségi normatíva körüli
bonyodalomról, amit az iskolaigazgatója említett. Ugyanis a Kistérség küldött a közelmúltban
egy levelet, amelyben közölték, hogy 500-600 eFt-tal kevesebb normatíva illeti meg az a
társult önkormányzatokat a bejáró gyermekek után. Pusztai Ottóné Ilike felhívta a
figyelmünket, hogyha a Kistérség úgy gondolja, hogy a bejáró erdőtarcsai gyermekek után
nem jár a normatíva 4 hónapra, akkor az előző 8 hónapra sem járt volna. Ha ezen a vonalon
haladunk tovább, akkor nem 500-600eFt-tal kevesebb a normatívánk, hanem a 8 hónapra járó
összeget is vissza kell fizetnünk, amely az önkormányzatoknak 2MFt-ba fog kerülni. Ezért
hívta fel az iskolaigazgatóját, hogyha lehetséges ne költse el a nyelvi laborra szánt 2MFt-ot,
amíg levelünkre a Kistérség nem válaszol és nem tisztázódik lesz-e normatíva lemondás. Ez
egy hét volt, addigra a Kistérséggel tisztázódott a normatíva összege és szóltak is az
intézménynek arról, hogy folytathatják a beszerzést. A Kistérség elnézést kérő levelet küldött,
melyben közölték, hogy jogos volt a 2MFt és még a további 600eFt-ra is jogosultak vagyunk,
de ezt az elvont 600eFt-ot már csak jövőre fogjuk megkapni.
Kómár József polgármester
Felteszi a kérdést, hogy van-e még valakinek kérdése?
Egyed János alpolgármester
Kérdezi, hogy a 3 számú melléklet 2. oldalán az önkormányzati feladatoknál a helyi adó és
pótlékánál lévő 400eFt-os eltérés a notórius nem fizetőkből adódik-e?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
- A %-os mutató jónak mondható és mindent megtesznek Pintér Mártonné Marika adóügyi
kolléganővel, hogy az adókból származó hátralék minél kevesebb legyen. A
gépjárműadónál lévő magasabb teljesítés abból adódik egyrészt hogy nagyobb lett a
gépjármű park a várthoz képest, másrészt a hátralékban lévők fel lettek szólítva hogy
rendezzék tartozásukat. Abban az esetben, hogyha nem tesznek eleget a felszólításnak,
akkor módjában áll a jegyzőnek az autót a forgalomból kivonnia. A legnagyobb baj az hogy
vannak olyan adózók akiket nem lehet megtalálni és így ez a tartozás tőlük be sem hajtható.
A tárgy évben kell az adót megfizetni, de a március és szeptember végi határidő után
késedelmi pótlékot is meg kell fizetni.
- A helyi adóknál 400eFt-os elmaradás látható, annak az összegnek döntő része a be nem
fizetett iparűzési adó. Kb.11 adózó tartozik még az önkormányzatnak ebből 4-5-nek van
100 eFt-nál nagyobb tartozása, hogy ezek a notórius nem fizetők-e azt ő nem tudja.
Az érintett vállalkozókat behívatta, akik elismerték tartozásukat és egyben részlet fizetési
kedvezményt kértek, amit meg is kaptak vagy határidővel fizetésre tettek ígéretet, és ha jól
tudja akkor már az első befizetések meg is érkeztek. Azokkal, akikkel nem lehetett így
megállapodni azoktól –ha közvetlenül le nem tiltható- bírósági végrehajtó segítségével
tudja az elmaradást megfizetetni. Volt olyan vállalkozó, aki elismerte, hogy elmaradása van
de nem tud fizetni, mert még neki sem fizettek a megrendelői. Van, aki írásban közölte,
hogy visszaesett a forgalma és így kb. 2MFt adójára, se számítsunk jövőre, mert nemhogy
befizetni nem fog de az előző évben lévő túlfizetését is vissza fogja kérni. Mivel ez a
vállalkozás nem időben közölte felénk ezt a változást, így a jövő évi adóképesség számítást
már nem tudta befolyásolni, mert már nem tudott módosítani a bevallott tételein, mert
határidőn túl jelezte. Ha jövőre csökkeni fog az iparűzési adó év, közben ezt tudjuk
korrigálni, akkor az Állam majd kiegészítésben valamivel többet ad. Ez az egyetlen olyan
adó, amely kiesését az Állam valamilyen szinten kompenzálja, mert összefüggésben van az
adóképességgel.
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- Emlékezteti a Képviselő-testület tagjait, hogy az előző ülésen, amikor ismertették, hogy egy
üzem létesítésére van kilátás ő, akkor felhívta a figyelmet, arra hogy ezt a lehetőséget nem
lenne szabad kihagyni, mert nagy szükség lenne az új munkahelyekre és az üzem iparűzési
adójára is.
Kovács József képviselő
Kérdezi, hogy a farönkök eltávolítása, akkor mégis meg lesz?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy a farönkök eltávolítása gombaölő szerrel kb.150.000,-Ft-ba fog kerülni,
amely csak jövő tavasszal kerül megvalósításra a jövő évi költségvetés terhére. A farönkök
eltávolítására szánt összeg be lett építve a 300.000,-Ft-os sövénytelepítésbe.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A 2 számú melléklet teljesítéséhez szeretne hozzászólni. A napközi otthoni és tanuló szobai
ellátásnál a 140%-146% valójában nem valós teljesítés, melynek oka hogy a GYED-en lévő
Misinszkiné György Annamária helyettesítését két kolléganő végezte, akiknek a bére az
államkincstárnál nem jó helyre lett elszámolva. Amennyivel több itt a teljesítés, annyival
kevesebb az iskolánál.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezt a bizottsági ülésen is megbeszéltük. Rendezni kell a kinevezéseken a megfelelő kódokat,
hogy jövőre már rendben legyen ez is, értesíteni fogja az Államkincstárat a rosszul elkönyvelt
tanárnőről.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Véleménye, hogy egy kinevezés módosítással is helyre hozható a dolog.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi a 2008. évi költségvetésének módosítását.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a rendeletet elfogadja.
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2008.(XI.25.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§
felhatalmazása alapján Heréd Községi Önkormányzatának 1/2008.(II. 12.) rendelete
(továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosul:
1.§.
A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik:
A képviselő-testület a Heréd Községi Önkormányzat és az intézmények valamint HerédNagykökényes Körjegyzőség együttes 2008. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:

268.532 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

268.532 e Ft-ban

állapítja meg.
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2.§.
(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében lévő 1.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.
adatok ezer Ft-ban
16.704
12.500
75.505
106.040
6.206
4.020
8.439
1.694
28.143
6.781
2.500
268.532

Önk. költségvetési működési bevételek
Helyi adó
Átengedett központi adók
Normatív támogatások
Központosított előirányzat
Egyéb központi támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány
Hitel
Összesen:
(3)

A

R. 4.§. (3) bekezdésében
3.sz. melléklete lép.

lévő

3.sz.

melléklet

helyébe

jelen

rendelet

(4) A R. 4.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Részben önálló költségvetési szervek működési kiadásai:
Heréd-Nagykökényes körjegyzőség működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾
¾

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
29.000
8.526
2.436
208
17
40.187

Részben önálló intézmények működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Összesen:

Önkormányzat működési kiadásai:
¾ Személyi jellegű kiadások
¾ Munkaadókat terhelő járulékok
¾ Dologi jellegű kiadások
¾ Átadott pénzösszeg
¾ Felújítási, felhalmozási kiadások
Tartalék
Kiadás összesen:

adatok ezer Ft-ban
74.143
22.879
29.018
2.779
128.819
20.347
6.646
31.863
15.622
19.215
5.833
268.532

(5) A R. 4.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés működési tartaléka

2.233 e Ft

(6) A R. 4.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés fejlesztési tartaléka

3.600 e Ft
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(7) A R. 4.§. (7) bekezdésében lévő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet
2. sz. melléklete lép.
(8) A R. 4.§. (11) bekezdésében lévő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
4.számú melléklete lép.
3. §.
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 5. sz. melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
4.§.
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ez a rendelet 2008. szeptember 30-án lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

2. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri Juhász Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Elmondja, hogy sok dologról beszéltek az ülésen, de ezeket a körjegyző az előző napirendi
pontban már megválaszolta. Kérdés merült még fel, hogy az intézményi ellátási díjnál a 67%os teljesítés miért ennyi? Visszaesett az igény az étkezésre, ezért a 2009. évi
költségtervezésnél számításba kell venni ezt a visszaesést. Az átvett pénzeszközök
teljesítésénél, a Nagykökényesnél szereplő 36% módosult, mert Nagykökényes Község
Önkormányzata az intézményi társuláshoz és a körjegyzőséghez hozzájárulását átutalta,
szeptember 30-ig fennálló 5 havi elmaradását október 31-ig bezárólag megfizette.
Más kérdés, vélemény, javaslat ezen, napirendi ponttal nem volt. Változatlan formában
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egy pontban szeretné kiegészíteni Juhász Istvánné képviselő tájékoztatását. Elmondja, hogy
az 1. oldalon az intézményi ellátási díj és az alkalmazottak térítésénél a 62% és a kiadási
oldalon az élelmiszer beszerzésnél az 58% arányok szorosan összefüggésben vannak
valamint, hogy az alkalmazottak térítésénél 1 havi elcsúszás is van, ebből is adódik az
aránytalanság.
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Kómár József polgármester
Véleménye, hogy az első két napirendi pont szorosan kapcsolódik egymáshoz. Összességében
kedvezők a teljesítési mutatók, bár egy kicsit visszás is, mert jelentős kifizetések vannak még
hátra pl.: Művelődési Ház nagytermének hangosítása (1MFt); csatornarendszer tisztítatása
(1,2MFt) erről még a későbbiekben lesz szó; a járdák és utak felújításának az átadása (4MFt).
De viszont jelentős bevételek is várhatóak még pl.: az Ifjúsági úti telkek értékesítéséből,
amely bevételek fedezik a még hátralévő kiadásokat, így a lekötött pénzekhez nem kell
hozzányúlni.
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi az önkormányzat I.-III. negyedéves teljesítését.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozati
javaslatot elfogadja.
157/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei,
valamint Heréd-Nagykökényes körjegyzőség 2008. I-III.negyedévi
pénzügyi teljesítéséről szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képezőtájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.

3. Napirendi pont
Önkormányzat 2009. évi koncepciója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri Juhász Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet az ülésen elhangzottakról.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a létszámarányosan járó oktatási normatív
hozzájárulások csökkenése 2009. szeptemberétől jelentős terhet ró az önkormányzatokra,
mely már hatással lesz a 2009. évi költségvetésre is, de legfőképpen 2010. évben jelentkezik
majd. Az előző évhez képest csökken az önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó
normatív támogatás, valamint a társulásban ellátott feladatokhoz átvett kistérségi normatíva
összege is. Az előterjesztés 5. számú mellékletének módosulásait ismerteti: melyből az első
három pont teljes mértékben elfogadásra kerül, a beruházások, fejlesztések, beszerzésektől
több tétel módosult egyrészt a pályázatok miatt, amely a kötelezettségeknél elfogadásra
került, másrészt a Pénzügyi Bizottság másképp rangsorolta az intézmények beruházásait. A
2009-es évben megvalósítandó feladatokra, Polgármester úr javaslatairól, valamint a Papp
Ákos képviselő javaslatairól a Bizottság úgy döntött, a Képviselő-testülettel közösen szeretné
megvitatni.
Kómár József polgármester
Pályázati forrásból szeretné megvalósítani: pl.: Iskola kerítése és a Művelődési Ház külső
rendbetétele Leader program keretében, EMVA pályázatban a Tájház. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy elkészült az előzetes koncepciója a Leader programnak, melyben
szerepelnek árajánlatok, műszaki adatok és a tervezői költségbecslés is. Maga a látványterv is
elkészül a tervezői javaslatban az iskola környéke zöld területet tartalmaz, ahogy azt a
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Képviselő-testület kérte. A terv tartalmazza az iskolakertben lévő sétány felújítását 2m széles
lesz és a középső részén 12 db pad, kerül kialakításra, annyi eltérés lenne csak, hogy maga a
sétány a Tornateremtől messzebb indulna. Az iskola előtti területen kerülne kialakításra a
szabadtéri színpad, amely szintén le lenne kerítve. Sikeres pályázat esetén összesen 42MFT-ot
kapna az önkormányzat, első részletben csak a nem engedélyköteles munkák kerülnének
benyújtásra. A szabadtéri színpad építése engedélyköteles, amelyhez szükség van
szakhatósági engedélyre, hivatalos rajzokra ezek beszerzése hosszadalmas folyamat. A
színpad kivételével minden benyújtásra fog kerülni az első tengelyben, melynek költsége
25MFt+ÁFA lehet. Felhívja a Testület figyelmét, arra hogy ezek a pályázatok mind utó
finanszírozottak, amit előbb az önkormányzatnak kell kifizetni, és csak utólag kerül
kifizetésre. Megbízta a Kistérséget, hogy készítse el az ehhez szükséges anyagot. Beszélt
Juhász Istvánnéval, a Pénzügyi Bizottság elnökével, hogy ehhez rövid lejáratú hitelre lesz
szüksége az önkormányzatnak (Leader: 25MFT+ÁFA; ÉMOP: 35MFt és az EMVA: 5MFt
összesen több mint 60MFt).
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy a Leader tájékoztatón Ő is volt. A Kistérség segíteni fog a nyertes
önkormányzatoknak, abban hogy kedvező hitellehetőséghez jussanak. Sőt lehetőség van civil
szervezetek bevonására, és így további támogatás lehívására van lehetőség. Ezekkel a
kiadásokkal számolni kell, mert a pályázataink még elbírálás alatt vannak. Továbbá
figyelembe kell venni, hogy 2009-ben 3.725.590,-Ft-tal kevesebb normatívát fogunk kapni az
előző évhez képest. Három jelentős tételben várható csökkenés:
1. Igazgatási normatívában - A Bizottsági ülésen polgármester úr elmondta, hogy az
egykori 2.400Ft-ról idén 1.800,-Ft-ra majd jövőre 1.057,-Ft-ra esik vissza a normatíva,
emiatt az önkormányzat 1.640.800,-Ft-tal kevesebbet fog kapni.
2. Közoktatási normatívában – Szintén jelentős csökkenés várható.
3. Körjegyzőségi normatívában – 7.968 eFt-ról 6.038,4 eFt-ra csökken. Bár még most is
ösztönzik a településeket, hogy több falu összefogásával körjegyzőség jöjjön létre. A
Bizottsági ülésen elmondta, hogy a társult önkormányzatoknak is megküldtük a 2009.
évi koncepciót, hogy a saját koncepciójuknál figyelembe vehessék. A februári ülésen
vita volt, hogy miért így oszlik meg a társulási arány. Ki mihez járul hozzá? A társult
önkormányzatok lakosság arányosan járulnak hozzá. Idén előre tisztázni kell ezt.
Kómár József polgármester
Erre mondta, hogy minden társulás egy „mézes madzag” kb. 6-8 tételnél vettek el a
támogatásból 2009-re vonatkozóan és akkor még a 2010-es támogatások mértékéről még nem
is beszéltek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye, hogyha nem jöttek volna létre a társulások ezektől a támogatásoktól az
önkormányzat elesik. Az iskola tekintetében, pedig nem is beszélve arról, hogy évek alatt a
herédi iskola bezárását jelentette volna.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Véleménye, hogy az intézményi társulási megállapodással csak nyertünk, de ő már akkor
mondta, hogy ezeket a támogatásokat szép lassan vissza fogják venni. Igaza van a
körjegyzőnek a kiegészítő normatívát illetően, de felháborítóak a megvonások.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Testületet, hogy a Kistérség is majdnem 10MFt-tal kap jövőre kevesebbet. Ők
végeznek több feladatot is pl.: logopédiát, gyermekjóléti szolgáltatást és jövőre a belső
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ellenőrzést is és a házi segítségnyújtást, ami nálunk nem működött. Ezekhez a pénzekhez is
hozzá kell járulnia a társult önkormányzatoknak változó mértékben. Sőt a belső ellenőrzés
még be sem indult, már vettek is el belőle.
Juhász Istvánné képviselő
Véleménye, hogy a polgármesternek és a körjegyzőnek is igaza van. El kell ismerni, hogyha
nincs társulás be kellett, volna zárni az iskolát.
Kómár József polgármester
Két osztályban nem volt meg a létszám, de az már elég ok, hogy bezárják az iskolát.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, hogy fölösleges boncolgatni ezeket a lépéseket meg kellett tenni. Jó döntésnek
bizonyultak továbbiakban az a teendő, hogy az elmaradt pénz pótlását kell megoldani.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy a kormány célja a kistelepülések önkormányzatának megszűntetése és ezt
nem is tagadják, úgy gondolják, hogy az 1.000 fő alatti településeknek nincs létjogosultsága.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogyha gazdaságilag két különböző önkormányzat társul, akkor a nehezedő
finanszírozási feltételeket a rosszabb helyzetben lévő önkormányzat nem biztos, hogy tudja
teljesíteni, amely később konfliktust is okozhat. Módosult a társulási megállapodásokra
vonatkozó törvény, lehetőség van az inkasszóra azon önkormányzatokkal szemben, akik nem
tesznek eleget a megállapodásban előírt kötelezettségeikre. A következő társulási ülésen ezt a
módosítást rögzíteni kell, mert ezt a Közigazgatási Hivatal is elvárja. Az elkövetkező évekre
finanszírozási megállapodást kell kötni a társult önkormányzatokkal, hogy ki mihez hajlandó
hozzájárulni, érdemes, akár társult önkormányzatok vezetőivel és pénzügyi kollegákkal közös
egyeztetése alapján.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy a Juhász Istvánné Bizottsági elnök által felolvasott 5. számú melléklet
alapján kellene rangsorolni a beruházásokat, fejlesztéseket és beszerzéseket. Valójában
komoly koncepciót nem érdemes készíteni, mert csak az a lényeg hogy november 30-ig
legyen koncepciója az önkormányzatnak. Ebből majd az élet fogja eldönteni, hogy mi fog
megvalósulni. Számtalan be nem tervezett dolog került megvalósításra 2008-ban. Járdák és
útfelújításnál az ÉMOP pályázat folyamatban van, aminek csak az önrészét kellene kifizetni.
A város és község gazdálkodáshoz szeretné, ha új traktor vásárlása és a Sport Klub bejáratánál
előtető készítése illetve az előtte lévő terület lebetonozására felkerülne, és esetleg még új és
meglévő KRESZ táblák kerülnének kihelyezésre. Papp Ákos képviselő javaslatával is
egyetért egyet kivéve: a helyi TV beindításával nem ért egyet.
Juhász Istvánné képviselő
Véleménye, hogy nem lesz rá keret, mert ha pályázatok megvalósulnak elég lesz azt kifizetni.
Kerestély Gyula képviselő
Kérdezi, hogy miért tettünk olyan ígéretet, amit nem tudunk teljesíteni.
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Kómár József polgármester
Ő tette ezt az ígéretet, de nem tartja értelmét, hogy a 6 soros ülés és a 4-5 rendkívüli ülés
miatt 4MFt-ot ki kellene adni érte. A helyi TV-ből semmi más hasznunk nem lenne, minthogy
otthon is lehetne nézni a Testületi ülést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Amikor a Salgó Moltech. kiépítette Heréden az internetet, ő megkérdezte, és azt mondták,
hogy nem foglalkoznak helyi tévé létrehozásával, forduljak az apci tévésekhez. Elmondja,
hogy nyár óta nem tud Szabó Gábornak testületi ülés jegyzőkönyvet küldeni technikai okok
miatt, mert az elküldendő soron következő jegyzőkönyvet „átírta” egy nem kompatibilis
program. Megígéri, ha lesz ideje, akkor az elmaradt jegyzőkönyveket el fogja küldeni. Papp
Ákos javaslatai közt szerepel, hogy a Herédi Hírmondóban részletesebb leírás is lehetne a
testületi üléseken elhangzottakról. Bár véleménye szerint, akit érdekel a Testületi ülés
munkája az Interneten, honlapon nyomon követheti. Másrészt úgy gondolja, hogy az újságnak
nem a testületi ülés anyagával kellene tele lenni. Egy másik témához szeretne még
hozzászólni a Temetőben kihelyezésre kerülő szemetes konténerekről, ugyanis ezek a
konténerek nagyon hamar megtelnek különösen most és egy forduló több ezer forintba kerül.
Úgy gondolja, hogy el kellene gondolkodni más megoldáson, mert ez így nagyon sokba kerül
esetleg szelektív hulladékgyűjtéssel és komposztálók, kihelyezésével lehetne ezen segíteni.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy erre a herédi lakosság döntő többsége nem lenne hajlandó.
Samu Alfonzné képviselő
Véleménye, hogy a szelektív hulladékgyűjtés alkalmával kellene a lakosokat ellátni
zsákokkal, mert sokszor olyan helyre is kerül zsák, akik nem foglalkoznak szelektívhulladék
gyűjtéssel.
Kómár József polgármester
A szelektív hulladékgyűjtő zsákért most már be kell jönni a hivatalba, bár a zsákokat nem
mindenki arra használja ez is tény. A temetőben, pedig most két nap alatt három konténerrel
lett a szemét elszállítva. Több helyről hallotta már, hogy ugyanilyen problémát okoz a
temetőben lévő hulladék elszállítása. Javasolja, hogy térjenek vissza a koncepció
megtárgyalásához. Mint az előterjesztésben is szerepel a járdák és útfelújításra kerüljön
elkülönítésre egy összeg.
Juhász Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy első helyen nem az ÉMOP szerepel?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kell az ÉMOP-pal foglalkozni, mert a vállalt kötelezettségeknél már szerepel, és ha nem
nyerünk, úgysem kerül megvalósításra. Összeadta az ott szereplő összegeket, tehát a járdák és
utak felújítására 10,8 MFt-ra lenne szükség.
Egyed János alpolgármester
Helyesli az egy összegben való elkülönítést, amelyet majd később kerülne elosztásra.
Másrészt egyetért az utcánkénti csapadék elvezető árkok felújításával is. Véleménye szerint
előbb az útpadkákat rendbe tételével kellene kezdeni és az erre szánt összeg, ide kerüljön.
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Kómár József polgármester
Ez a következő részben szerepel és a talajterhelési díjból kerül finanszírozásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy ha ez az összeg kerül elfogadásra a járdák, utak
felújítására, akkor túl lépjük a nettó 8 MFt-os határt, és közbeszereztetni kell. A
Közigazgatási Hivatalban felhívták a jegyzők figyelmét, hogy január 1-től szigorodik a
közbeszerzési törvény, azaz nem lehet meghívásos alapon árajánlatot kérni csak hirdetmény
útján. Mivel ez hosszabb folyamat, és alkalmanként 150 eFt-ba kerül a hirdetmény, tovább
növeli a költségeket, melyet előre kell tervezni. Sőt a munkákat nem lehet szétszedni, mert
egy éves összeget kell figyelembe venni.
Kómár József polgármester
Az Árpád úti járdánál maga a tervező megmondta, hogy 18 MFt-20 MFt elég lett volna a
többi csak plusz költség. A város és község gazdálkodásnál az iskolakertre nem kell keretet
biztosítani, mert a Leader program része. Itt a buszmegálló környékének, a Sport pálya
környékének fásításra, sövénytelepítésre, valamint régi KRESZ táblák cseréjére, illetőleg új
KRESZ táblák és utcatáblák kihelyezésre kell pénz elkülöníteni.
Pusztai Ottóné pénzügyi ea.
A buszmegállónál a gesztenyefák alatt nem marad meg semmi.
György Istvánné képviselő
Véleménye, hogy ládákban kellene virágokat kihelyezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
1,5 MFt elég a fa és sövénytelepítésre, valamint a buszmegálló környékének rendbe tételére.
A Tájház felújítása innen megint kikerül, mert szintén szerepel a 2009. évi kötelezettségeknél
a pályázatoknál.
Kómár József polgármester
Csapadékvíz elvezető árok felújítására 4 MFt-ot javasol, mert ez a talajterhelési díjból valósul
meg.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi, hogy a közútkezelő által kiszedett, a házalni tilos táblák, hova legyenek újra
kihelyezve?
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy saját területre, mint például a temető sarkába. Viszont ő már látta a
Kistérségben a Leader-es táblákat és szólt is érte, hogy ezt a Közút kezelő nem fogja engedni,
hogy kihelyezésre kerüljenek a községtábla alá. A gyermekek védelmében kihelyezett
Michelin táblákért 60.000Ft-ot fizetett az önkormányzat a társaságnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem magukért a táblákért fizetünk, mert azt Papp Ákos képviselő ingyen szerezte, hanem az
út mellé való kihelyezésért.
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Kómár József polgármester
Véleménye, hogy az utcatáblák és a Kresz táblákra 1,2 MFt-ot különítsenek el. Következő a
temetőn áthaladó út aszfaltozása, mert a meglévő, már teljesen tönkre van menve 2,5 m széles
útra lenne szükség. Valamint az Atyával már megbeszélte, hogy a két temető közötti részt is
ki lehetne adni sírhelyként. Petrik Andrással beszélt az út leaszfaltozásáról, akinek a
véleménye, hogy 2 MFt-tal az egész környéket rendbe lehetne tenni. A régi elhagyott,
gondozatlan sírhelyekkel igazából csak papírmunka van. Utoljára, pedig a községháza tető és
külső felújítását szeretné a Képviselő-testülettel megbeszélni. A tető állapota nagyon rossz, a
pala elcsúszik, állandóan igazgatni kell. Beszélt a Takarékszövetkezet elnökével, aki szintén
jövőre szeretné a tetőt és a külső szigetelést megoldani. Pályázat útján lenne lehetőség a
rendbe tételre.
Juhász Istvánné képviselő
Egyetért azzal, hogyha van rá lehetőség éljünk vele.
Egyed János alpolgármester
Kérdezi, hogy zsindelyezésre vagy cserepezésre gondol esetleg a polgármester?
Kómár József polgármester
Mindegy, hogy mivel második szomszédban is a palát bevonták egybefüggő zsindellyel.
Teljesen elégedett lenne ilyen megoldással, mert a tetőszerkezettel nincs baj csak a palával.
Az előterjesztésben nem szerepel, de – mint már említette - szüksége lenne az
önkormányzatnak egy új traktorra, valamint a Sport Klub bejáratánál előtetőre és az előtte
lévő terület lebetonozására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi, hogy 4 MFt elég lenne ezekre?
Kómár József polgármester
Úgy véli közösségi munkával kevesebből is meg lehetne oldani.
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy a Csillag úton lévő híd is kerüljön felújításra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Annak festése még az idén megoldható.
Egyed János alpolgármester
Véleménye, hogy teljes felújításra lenne szükség, mert a korlát korrodálódott és a
tartóoszlopnál hiányzik a beton.
Kómár József polgármester
Szólni fog Lőrinc Lajos műszaki ellenőrnek, hogy nézze meg és mérje fel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
- Javasolja, hogy menjenek sorba a Papp Ákos képviselő által benyújtott javaslaton is.
- Utcánként a belvíz elvezető árkok, áteresztések kihúzható már megbeszélték.
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- Játszóterek és felújításuk a Csillag utca végében, valamint az Ady és Árpád utca között. A
polgármesterrel már beszélgetek róla, hogy a Leader programba is beleférne. Az Ifjúság
úton eladott telkeket döntő többségben fiatalok vették meg, és igény lenne a volt
„Cigánygödörben” is egy játszótérre. Bár a szomszédos lakóknak – úgy tudja - nem tetszik
ez az elgondolás. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a játszótér építése
engedélyköteles, ebből kifolyólag időben meg kell kérni az engedélyeket. A másik
játszótér, hol van, és hogy ott vannak e szabálynak megfelelő játékok? Mert egy játszótér
létrehozása kb. 1,5-2 MFt-ban van, egyetlen játék 10-150 eFt.
Juhász Istvánné képviselő
Véleménye, hogy Papp Ákos képviselő javaslati fontossági sorrendben vannak, így azt
javasolja, hogy a játszóterek kerüljenek második helyre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Háziorvosi rendelő külső tatarozása, tetőfelújítása és a környezet rendezése, már volt róla szó
és 1 MFt lett rá megállapítva.
Kómár József polgármester
Az iskola gyakorlókertje már most is parkoló. Elmondja, hogy a háziorvos felkereste és
engedélyt kért tőle, hogy magának parkolót készíthessen. Mivel ez a fedett parkoló ilyen
formában nem engedélyköteles, így a háziorvos 650 eFt-ért készíttetett magának fedett
parkolót.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A táblákra, a Globus környékének fásítására, rendezésére és a temetőbe konténer
elhelyezésére lett elkülönítve pénz. A fogorvosi rendelővel kapcsolatban elmondja, hogy
továbbra sem kér az önkormányzat pénzt a használatért, melyről a későbbiek folyamán
határozatot hoz a Testület.
Kómár József polgármester
Egyetért az ingyenes használattal a gyógyszertár részére is, mert örüljünk, hogy Herédnek van
gyógyszertára és fogorvosi rendelője. Viszont iparűzési adót kell, hogy fizessenek, mert a
törvény erre kötelezi őket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mennyibe kerül egy fogorvosi szék?
Kómár József polgármester
Középkategóriás szék kb. 6 MFt kerül. Beszélt a fogorvossal, és ha lehetséges lenne inkább
mobil röntgent, szeretne kérni. Hatvanban a szakorvosi rendelőben megszűnt a röntgen és
most megállapodás alapján, a Balassi úton készítenek felvételeket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye, hogyha a háziorvosi rendelő kap felújításra 1 MFt-ot, akkor a fogorvos is kaphat
ennyit.
Kómár József polgármester
Az idén megszavazott szalagfüggöny sincs még feltéve. A fogorvosi rendelő és a
gyógyszertár most került nem rég felújításra, de már a kísérő kő potyog lefelé.
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György Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy a temetőnél lévő parkolót miért nem szélesítjük ki?
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy ami a temetőhöz visz utca, annak a széle parkolónak van minősítve. Másrészt
a parkoló mögötti rész a TSZ tulajdona, ahol egy földút is van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A terület átadásában meg kellene egyezni a TSZ-el, mivel szántóföldnek van nyilvántartva
sokba kerül a kivonása, földvédelmi járulékot kell utána fizetni.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait ötleteik, észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs
szavazásra, teszi a 2009. évi költségvetési koncepciót az elhangzott módosításokkal.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozati javaslatot t
elfogadja.
158/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2009. évi – a jegyzőkönyv mellékletét képező- költségvetési koncepcióját a
kiadási oldalon az alább rangsorolt feladatokkal elfogadja:
5. számú melléklet
Az intézményvezetők által leadott igényeket az alábbiak szerint
terjesztjük a képviselő testület elé
I. 2009. évre vállalt kötelezettségek
¾ A BAUCONT Kft-vel kötött megállapodás alapján
fizetendő összeg
¾ Gyermek étkezetési alapítvány pályázati díj
¾ ÉMOP pályázati önerő
¾ Tájház pályázat EMVA önerő

500.000 Ft
150.000 Ft
3.502.000 Ft
812.000 Ft

II. Kötelező feladatok felmerült költségek tervezése
¾ Soros előlépések kifizetésének biztosítása
¾ Jubileumi jutalom kifizetéséhez fedezet biztosítása (óvoda)
III. Bér és bérjellegű kiadások
Iskola
¾ Szeretnék emelni a ruházati költségtérítés összegét
¾ Szeretnék emelni az étkezési hozzájárulás összegét
IV. Beruházások, fejlesztések, beszerzések
Körjegyzőség
¾ Számítógép beszerzés (könyveléshez)
Iskola
¾ Szaktantermek kialakítása
Nyelvi labor

150.000 Ft

1.000.000 Ft

389

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Természettudományos szaktanterem
Rajz szaktanterem
A folyosó lépcsőinek csúszásmentesség biztosítása
Szemléltető eszközök beszerzése
Interaktív tananyagok beszerzése
DVD, és CD lejátszó
Iskolai könyvtár fejlesztése
Labdafogó háló kiépítése, sportszerek vásárlása
Szekrények beszerzése

Óvoda
¾ Udvari játékok beszerzése
¾ Óvoda bejáratánál előtető
¾ Járdajavítás kb 8-10 m-es szakaszon
Konyha
¾ 1 db hűtőszekrény
¾ Asztali számológép
¾ Robotgép

2.000.000 Ft
2.000.000 Ft
1.000.000 Ft
600.000 Ft
150.000 Ft
100.000 Ft
200.000 Ft
350.000 Ft
400.000 Ft
500.000 Ft
800.000 Ft
150.000 Ft
80.000 Ft
30.000 Ft
1.200.000 Ft

Védőnői szolgálat
¾ Felszerelt védőnői táska
¾ Viktória védőnői program
¾ Office programcsomag számítógéphez
¾ Panda vírusirtó program
Könyvtár
¾ Nagyterem és a könyvtárban található dobogó
PVC burkolatának kicserélése
¾ Számítógép vásárlása

82.000 Ft
84.000 Ft
80.000 Ft
10.000 Ft
400.000Ft
160.000 Ft

V. Felújítások
Iskola
¾ Tornatermi esőcsatorna pótlása
¾ Tornaterem bejárati ajtó üvegezett rész rácsozása

150.000 Ft
70.000 Ft

Konyha
¾ Óvodai konyha átcsempézése

700.000 Ft

Könyvtár
¾ Fénycső, armatúra világítás felújítása

200.000 Ft

Orvosi rendelő
¾ Orvosi rendelő külső felújítása

1.000.000 Ft

VI. Intézmények működéséhez, karbantartásához, dologi kiadásaihoz
Minden intézménynél a gázenergia, víz-csatorna, elektromos áram előirányzatának összegét a
várható áremelkedéssel növelni szükséges.
Iskola
¾ Fénymásoló karbantartása
¾ Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása

160.000 Ft
220.000 Ft
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¾ Takarító eszközök beszerzése
¾ Lábtörlők vásárlása
¾ Kötelező eü-i meszelések

160.000 Ft
150.000 Ft
700.000 Ft

Óvoda, konyha
¾ Élelmezésvezető tanfolyam díja
¾ Óvodai folyosó és konyha festése

250.000 Ft
130.000 Ft

Könyvtár
¾ Termosztát elhelyezése a könyvtárban
¾ Előtérben, klub szobában függönyök cseréje
¾ Könyvtár festése

20.000 Ft
20.000 Ft
180.000 Ft

A 2009-es évben megvalósítandó feladatokra polgármesteri javaslat
Járda és útfelújítás
¾ A Táncsics út teljes hosszában aszfaltszőnyeg borítás
¾ Kossuth L. út és járda felújítás
¾ Temető út, parkolóval együtt
¾ Rákóczi úton a megsüllyedt csatornanyomvonal
rendbetétele
¾ Tovább kell folytatni a járdák felújítását, a testület
és a szakértő javaslata szerint.
Város és község gazdálkodás
¾ A faluközpontban a buszmegálló mögött, egy virágos
park építés padokkal. Virágládák kihelyezése
Fa és sövénytelepítés a község területén
¾ Csapadékvíz elvezető árok felújítása, ütemezett terv
szerint, a talajterhelési díj terhére
¾ Utcanév táblák kihelyezése a főbb kereszteződésekbe, kresztáblák
¾ A községháza tető és külső felújítása
¾ Csillag utcai híd felújítása
¾ Traktor vásárlása
¾ Sportöltöző karbantartása
Köztemető
¾ A temetőn áthaladó út aszfaltozása
¾ Régi elhagyott, gondozatlan sírhelyek újrahasznosítása

3.000.000 Ft
2.000.000 Ft
2.800.000 Ft
800.000 Ft
3.000.000 Ft

összesen:
1.500.000 Ft
4.000.000 Ft
1.200.000 Ft
5.000.000 Ft
1.500.000 Ft
400.000 Ft
2.000.000 Ft

Támogatások 2008. évi szinten
Papp Ákos képviselő javaslatai a 2009. évi koncepcióhoz
1. Ady és Árpád utca közötti játszótér felújítása, Csillag utca végén új játszótér kiépítése.
2. Háziorvosi rendelő külső tatarozása, tetőfelújítás, környezet rendezése.
3. Az iskola gyakorlókertjéből parkoló kialakítása, az orvosi rendelőbe és az iskolába
érkezők számára.
4. Fogászati kezelőegység cseréje. (esetleg pályázat útján)
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetés
készítése során a koncepciót vegyék figyelembe.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2009. február 15.
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IV. Napirendi pont
Intézményi közoktatási és esélyegyenlőségi tervek bemutatása, Pedagógiai
Program, Nevelési Program, Házirend és SZMSZ módosítás fenntartói
jóváhagyása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nyáron elfogadásra kerül az önkormányzat esélyegyenlőségi programja, mert feltétele volt az
pályázatnak, ezen a pályázaton 600 eFt-os informatikai normatívát kaptunk, a szakmai eszköz
részt meg nem bírálták el. Továbbá az intézményeinknek is el kell készíteniük az
esélyegyenlőségi tervünket, erre december 31-ig kaptunk haladékot, valamint a Pedagógiai
Programját is felül kellett, hogy vizsgálja. Ezek elkészültek, és a változásokat küldtük ki.
Mivel az intézmények által küldött esélyterv anyaga igen terjedelmes, így aki igényt tartott rá
a Hivatalban megtekinthette, vagy elektronikus úton is jeleztük, hogy megküldjük.
Kómár József polgármester
Megköszöni a körjegyzőnek az ismertetést és felkéri Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy
ismertesse a programot.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az önkormányzati esélyegyenlőségi program kidolgozását követően a körjegyző felkérte,
hogy az iskola számára is készítse el az intézményi esélyegyenlőségi tervet. Az
önkormányzatnak 35 oldalas dokumentum lett megküldve. A tanító és nevelő munkában ez a
terv változást nem okozott, mert eddig is integrált oktatás folyt és szegregáció nem volt. A
törvényi előírást is figyelembe vettük, mely két tantestületi ülésen lett megbeszélve továbbá a
Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség is véleményezte. Az intézményi
esélyegyenlőségi tervnél a Közoktatási Minisztérium honlapjáról töltötték le a sablont, és ezt
dolgozták át. A Pedagógiai Programunkat is módosítani kellett. A meglévő Minőségirányítási
Programon nem kellett semmit sem változtatni, mert az fedi a kötelező előírásokat. Házirend
és Szervezeti és Működési szabályzat kerül még módosításra. A nevelő testület úgy gondolja,
hogy az esélyegyenlőségi terv nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekekről kell, hogy szóljon,
hanem feladata a meglévő adottságainkhoz képest biztosítani tanulók számára a szükséges
feltételeket. Bár maradéktalanul ez nem teljesül, mert pl.: uszodát a mi diákjaink nem tudnak
ingyen használni, mint például Hatvanban. Ajánlja a Képviselő-testület figyelmébe az
intézkedési tervükben szereplő táblázatokat, mert lényegében ez foglalja össze az iskola
munkáját.
Kómár József polgármester
Megköszöni az iskolaigazgatónak a tájékoztatást és örül annak, hogy az iskola saját maga
készítette el a programot, mert tudja, hogyha a terv külső szakértő bevonásával készült volna
sokba kerülne.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy csak a fenntartói jóváhagyáshoz szükséges anyag
került kiküldésre, mert a Testületnek csak erről kell döntenie december 31-ig.Felkéri az
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iskolaigazgatót, hogy a Heréd honlapján az iskola oldalain ezeket az alapító okirattal együtt
fel kell tenni, mert jogszabály a közzétételt előírja. Szabó Gábor tud abban segíteni, hogy csak
olvasható legyen.
Kómár József polgármester
Felkéri Oraveczné Samu Gyöngyikét, hogy az óvoda részéről készült programot ismertesse.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Elmondja, hogy ők is a Közoktatási Minisztérium honlapján lévő sablont használták fel az
esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez. Az összes hátrányos helyzetű gyermeket sikerült az
óvodába felvenni. De előfordult az is hogy az óvodában vették észre, hogy ő hátrányos
helyzetű. Tartják a kapcsolatot a védőnővel és az önkormányzatnál dolgozó gyermekvédelmi
előadóval is. A hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel is beszélgetnek, tanáccsal látják el
őket. A Nevelési Programban a VI. és a IX fejezetben volt szükség változtatásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja az intézményvezetőket, hogy a Képviselő-testület előző ülésén megszavazta,
hogy jövőre 20 gyermek ingyen kap hétvégén ennivalót a Gyermekétkeztetési Alapítványtól
sikeres pályázat esetén.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi az intézkedési és esélyegyenlőségi tervek alapján a Pedagógiai Program, Nevelési
Program, Házirend és SZMSZ módosítást.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadja.
159/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az Általános
Iskola és a Herédi Napközi Otthonos Óvoda intézményfenntartó társulások
tagja, az intézmények fenntartója a Közoktatási törvény, a mód. 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f.) pontja alapján a társult
önkormányzatok által elfogadott Heréd- Kerekharaszt – Nagykökényes
Önkormányzatok közös Közoktatási intézkedési és esélyegyenlőségi
terve és az ez alapján elfogadott általános iskolai és óvodai intézményi
esélyegyenlőségi tervek alapján esélyegyenlőségi szempontból
felülvizsgálta az intézmények nevelési és pedagógiai programját,
valamint az iskolai Házirendet és SZMSZ-t és az - e jegyzőkönyv
mellékletét képező- alábbi dokumentumokat jóváhagyja:
1. Általános Iskola Pedagógiai Program kiegészítése
2. Általános Iskola Házirend és SZMSZ módosítása
3. Herédi Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Program VI. és IX.
fejezetének kiegészítése
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a TÁMOP 3.1.1. pályázaton nem
vesz részt.
A Képviselő-testület felkéri
intézményvezetők értesítésére.

a

Körjegyzőt

a

határozatról

az

Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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V. Napirendi pont
Önkormányzati Minőségirányítási program elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve az jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ÖMIP teljes terjedelmében lett kiküldve még az intézményvezetőknek is, mert így
fogadjuk el.. Korábbi döntés értelmében Laminé Antal Éva közoktatási szakértő lett felkérve,
hogy olyan programot dolgozzon ki, amelyet a két másik társult önkormányzat testülete is el
tud fogadni. Biztosan kért segítséget az intézményvezetőktől és az önkormányzatoktól is, tőle
az alapító okiratokat kérte el. A most elfogadásra kerülő ÖMIP-et az intézményeknek be kell
építenie az IMIP-jükbe és azt újból el kell, hogy fogadjuk. Az ÖMIP-re vonatkozó törvényi
szabályozásnál van a Köotv. 85.§(12), mely arról szól, hogyan kell nyilvánosságra hozni.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Véleménye, hogy a jó Minőségirányítási program a tanárok munkájának értékét növeli.
Beleolvasott az önkormányzat ÖMIP-jébe és örül neki, hogy a kiszabott feladatok jó
határidőhöz vannak kötve, melyet reméli, hogy mindenki figyelemmel fog kísérni.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi az önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadását.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
160/20018.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az Általános
Iskola és a Herédi Napközi Otthonos Óvoda intézményfenntartó társulások
tagja, az intézmények fenntartója a Közoktatási törvény, a mód. 1993. évi
LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése és 102. § (2) bekezdés d.) pontja
alapján elfogadja e jegyzőkönyv mellékletét képező Heréd-KerekharasztNagykökényes Községek Önkormányzatai közös 2015 évig hatályos
Önkormányzati Minőségirányítási Programját.
Az elfogadott ÖMIP alapján az iskolai és óvodai új intézményi
Minőségirányítási Program bekérésének határideje:2009. március 1.
A Képviselő-testület felkéri
intézményvezetők értesítésére.

a

Körjegyzőt

a

határozatról

az

Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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VI. Napirendi pont
Ifjúság úton kialakított 4 db építési telek értékesítéséről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a telkek kimérésre kerültek. Holnap reggel 9 órára
jön az ügyvéd és megtörténik az adásvétel.
(A meghívott vendégek távoznak az ülésről.)
A négy vevőből kettő herédi származású és két vevő pedig Hatvanból költözik Herédre ezzel
is növelve a herédi lakosok létszámát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye, hogy a herédi lakosok számát utca megnyitással vagy telek értékesítéssel lehet
növelni. Látta a rendezési tervben, hogy van olyan utca, ahol a kertek végén újabb telek
alakítható ki. Bár ezek a telkek nem az önkormányzat tulajdonát képezik.
Kómár József polgármester
A Karácsony utca mögötti területet ki kellene sajátítani vagy egybe megvenni, mert a kertek
vége nem egyforma. De sajnos van olyan, hogy a telektulajdonosok nem akarják eladni a
kertrészt.
Samu Alfonzné képviselő
A Hatvani úton lévő telkek kertjeit, már régóta szeretnék a tulajdonosok eladni, és azt már
többször jelezték is.
Kovács József képviselő
Kérdezi a polgármestertől, hogy nem beszélt-e Kelemen Istvánnál? Mert megint árulja a
telkét, úgy hogy megnagyobbítja, és kisebb telkeket alakít ki belőle.
Kómár József polgármester
Az a terület belterületnek van minősítve, de még mindig szántóföld, melynek a kivonása
költséges nem éri meg, hogy foglalkozzunk vele. 8 MFt-ért megvenni plusz kivonatni az
újabb 3 MFt, nem lenne rajta semmi haszon. Az Ifjúság úton is felvetődött, hogy most kiépítik
a gázt, és aki később fog ott telket venni majd nem fog fizetni a gáz kiépítésért. Az egyik
tulajdonos azt mondta, hogy ügyvéddel közösen felkeresik a Tigáz-t és a társasházakban
szokásos szerződést kötnek, amelyben benne lesz hogy a később építkezőknek is ki kell
fizetni a kiépítési díj rájuk eső részét.
Kovács József képviselő
Véleménye, hogy érdemes lenne elgondolkodni az említetteken, mert közművesítve van.
Kómár József polgármester
Utat, villanyt és vizet kell biztosítania az önkormányzatnak a többi közmű csak megegyezés
alapján kerül kiépítésre. Az a telek nem ér többet 4 MFt-nál.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy több írásos kérelem nem érkezett. Mindenkinek, aki érdeklődött el lett
mondva, hogy írásba nyújtsa be igényét, mert beérkezési sorrend szerint lettek rangsorolva a
kérelmek.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy minden bonyodalom nélkül zajlott le a telek elosztás.
Juhász Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy még van eladásra szánt telek?
Kómár József polgármester
Van még két eladó telek, mert az egyik helyen nem kapták meg a hitelt a másik helyen
szétköltöztek a fiatalok.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi, hogy így hogyan fogunk adni első építőknek tervezett támogatást?
Kómár József polgármester
A többi önkormányzatnál ez úgy működik, hogy bizonyos készültségi fokkal kell, hogy
rendelkezzenek, pl. lakhatási engedély.
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi az Ifjúság úton lévő 4 db építési telek értékesítését, melyet egyenként kell meg szavazni.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
161/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott kérelem
alapján Császár István 3395 Demjén Széchenyi út 68.és Császár –Fodor
Beatrix 3000 Hatvan, Pázsit út 13. 1/1. szám alatti lakosok részére a Heréd,
Ifjúság úton lévő 859/7 hrsz-ú 903 m2 alapterületű építési telket 1.000,Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 903.000,-Ft + 180.600,-Ft ÁFA = 1.083.600,-Ftért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés megkötése előtt
a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami 60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőket 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

396

Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
162/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott kérelem
alapján Máthé Előd és Máthéné Urbán Edina 3000 Hatvan Hatvanas út 7.
2/19. szám alatti lakosok részére a Heréd, Ifjúság úton lévő 859/8 hrsz-ú 904
m2 alapterületű építési telket 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 904.000,-Ft
+ 180.800,-Ft ÁFA = 1.084.800,-Ft-ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés megkötése előtt
a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami 60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőket 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
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
163/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott kérelem
alapján Ábrahám László Gábor 1171 Budapest Toldi M.u. 93. és Matányi
Edina 3011 Heréd Rákóczi út 152/A. szám alatti lakosok részére a Heréd,
Ifjúság úton lévő 859/9 hrsz-ú 906 m2 alapterületű építési telket 1.000,Ft/m2+ÁFA áron értékesíti, 906.000,-Ft + 181.200,-Ft ÁFA = 1.087.200,Ft- ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés megkötése előtt
a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami 60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőket 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
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
164/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beadott kérelem
alapján Terényi Csaba és Terényiné Szénási Hermina 3009 Kerekharaszt
Orgona út 51. szám alatti lakosok részére a Heréd, Ifjúság úton lévő 859/10
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hrsz-ú 907 m2 alapterületű építési telket 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti,
907.000,-Ft + 181.400,-Ft ÁFA = 1.088.400,- Ft- ért.
A vevő az önkormányzat házipénztárában befizeti szerződés megkötése előtt
a szennyvízcsatorna rácsatlakozási díjat, ami 60.000,-Ft.
A csonk kiépítésének költségei a vevőket 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

VII. Napirendi pont
2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Pertekéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi tervet használta fel, és a tavalyi feladatokhoz képes egy ponttal bővült 2009 évre.
Nem tudja hogyan lesz belső ellenőri jelentés 2008 évről, mert az ellenőrt nem lehet elérni.
Január 1-től kistérségi normatívából fog megvalósulni a belső ellenőrzés. Ebben az évben a
tavaly ilyenkor elfogadott feladatok közül semmi nem valósult meg. Nagykökényesen látott el
egyetlen feladatot, a költségvetés felülvizsgálatát. A Kistérségi ülésen megkérdezték, hogy
kivel szeretne a herédi önkormányzat együtt dolgozni, akkor elmondta, hogy inkább a
VINCENT AUDITOR-ral, mert már ismeri a munkájukat. A feladatok így ugyanazok, mint
az idei évben csak egy ponton fog változni. A belső ellenőrzés keretei között megvalósítható
5 vállalkozó helyi iparűzési adójának ellenőrzése adott évben. Külön megbízással, mint
revizor, mert a törvény előírja, hogy 5 évente ellenőrizni kell a vállalkozásokat. ezt a feladatot
a VINCENT AUDITOR el tudja látni, persze ha a Kistérség megbízza belső ellenőrnek.
Másrészt viszont az önkormányzatnál nincs olyan dolgozó, akinek revizori végzettsége lenne,
mellyel ezt a feladatot el tudná látni. Ezzel az adóellenőrzési feladattal kéri kiegészíteni a
tervet, természetesen az Art. és a belső ellenőrzés szabályai szerint.
Kómár József polgármester
A körjegyző kérésére ő is próbált beszélni Novák Lajossal telefonon, nem tudott, mert nem
vette fel és vissza se hívta.
Juhász Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy lehet valami baj, abból hogy Novák Lajos nem végezte el a feladatát?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Válasza nem, mert a terv elfogadásra került, melyet elküldtünk a belső ellenőrnek, aki a
feladatokat külön megbízása ellenére sem végezte el. Amit a körjegyző a sürgetésen kívül
ilyenkor tehet, hogy felmondják a szerződést (30 napos felmondási idő van).
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Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi a belső ellenőrzési terv elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
165/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat –a jegyzőkönyv
mellékletét képező- 2009. évi belső ellenőrzési munkatervét a helyi
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. 92. § (6) bek. alapján a
következő kiegészítéssel fogadja el: az éves belső ellenőrzési terv kiegészül
a következő 7. ponttal:
„ Az ellenőrzés tárgya az Art és a belső ellenőrzés szabályainak megfelelően
5 iparűzési adóalany bevallásának ellenőrzése. Ellenőrzött időszak 2008
év.”
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 2009 évi belső
ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: Körjegyző
Határidő: folyamatos

VIII. Kérdések és interpellációk, egyebek
(Szóbeli előterjesztés)
A.) Kistérségi előterjesztések
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás a
megállapodás módosításából 3 határozat megszavazását kéri minden társult önkormányzat
Képviselő-testületétől, amelyet minősített többséggel kell elfogadni.
Kómár József polgármester
Az anyagot kiosztottuk Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik
megtételére, ha nincs szavazásra, teszi a Szivárvány Intézményfenntartó Társulás, által kér
három határozati javaslat elfogadását, melyet egyenként kell megszavazni.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
166/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Boldog Község Önkormányzatával, Csány Község Önkormányzatával,
Heréd Község Önkormányzatával, Kerekharaszt Község Önkormányzatával
és Nagykökényes Község Önkormányzatával megkötött, a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást
létrehozó társulási megállapodást a társult önkormányzatokkal közös
megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerint
módosítja úgy, hogy a megállapodás módosítása 2009. január 1-jén lépjen
hatályba.
Határidő: 2008. december 15. (módosító okirat aláírására)
Felelős: Heréd község polgármestere
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Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
167/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja úgy, hogy a módosítás 2009. január
1-jén lépjen hatályba:
 az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontjában a házi
segítségnyújtás működési területeként „Boldog, Hatvan, Heréd,
Kerekharaszt, Nagykökényes” kerüljön nevesítésre;
 az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontjában a
nappali szociális ellátás működési területeként „Hatvan, az Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására kötött feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt” kerüljön nevesítésre;
 az alapító okirat 8.1. „Alaptevékenység” pontjának „Szakfeladat:
85323-3 Házi segítségnyújtás” alpontjából az utolsó mondat („Az intézmény
irányítja, segíti és felügyeli Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
települések által biztosított feladatellátást”) kerüljön törlésre;
 az alapító okirat 9.8. „Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.” pontjának utolsó
francia bekezdése helyébe a „- Bölcsőde: férőhelyek száma 50 fő,
maximálisan megengedhető feltöltöttség: 60 fő” szövegrész lépjen.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Heréd község polgármestere

Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
168/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd település Képviselő testülete egyetért Hatvan Város képviselőtestületének azon döntésével miszerint: Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Boldog Község Önkormányzatával, Csány Község
Önkormányzatával, Heréd Község Önkormányzatával, Kerekharaszt Község
Önkormányzatával és Nagykökényes Község Önkormányzatával megkötött,
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulást létrehozó társulási megállapodás 8.4. pontja alapján
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézmény keretében működő Belvárosi Bölcsőde 10
férőhellyel történő bővítése okán bekövetkező 2 fő gondozói, 1 fő technikai
dolgozói, 0,5 fő konyhalányi létszám-növekedés pénzügyi fedezetét a
társulási megállapodásban foglalt finanszírozási elv alapján 2009. január 1jétől biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Heréd község polgármestere

Kómár József polgármester
A Lőrinci Szociális Ellátó Központtal kapcsolatos határozatra, pedig azért van szükség, mert
Zagyvaszántó is be szeretne lépni a közös gyermekjóléti szolgálatba. Elmondja, hogy biztos
helyről tudja, hogy Zagyvaszántó visszalépett, tehát ennek a határozatnak már nincs semmi
értelme, de a Kistérség nem vonta vissza. A decemberi ülésen, majd egy másik határozatot
kell erről hozni, ha visszavonják.

400

Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik, kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra,
teszi a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás, által küldött
határozati javaslatot.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadja.
169/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás
létrehozására vonatkozó társulási megállapodás módosítása
1.Heréd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó
társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megismerte.
2. Heréd Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apc
Község Önkormányzatával, Boldog Község Önkormányzatával, Csány
Község Önkormányzatával, Ecséd Község Önkormányzatával, Hatvan
Város Önkormányzatával, Heréd Község Önkormányzatával, Hort Község
Önkormányzatával, Kerekharaszt Község Önkormányzatával, Lőrinci Város
Önkormányzatával, Nagykökényes Község Önkormányzatával, Petőfibánya
Község Önkormányzatával, Rózsaszentmárton Község Önkormányzatával
és Zagyvaszántó Község Önkormányzatával megkötött, a Szociális Ellátóés Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást létrehozó társulási
megállapodást a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel a
következőképpen módosítja:
2.1. A Társulási Megállapodás 5.3. pontjában szereplő táblázatban a
gyermekjóléti szolgálat működési területe Zagyvaszántóval kiegészül.
2.2. A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a korábban a
családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
társulási feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási megállapodások
hatályukat vesztik tekintettel arra, hogy ezen feladatokat a társult
önkormányzatok intézményfenntartó társulás útján látják el.
2.3. A táblázat házi segítségnyújtás működési területe sorból törlésre kerül
a
„Lőrinci szervezési feladat-ellátási megállapodás alapján: Apc,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész.
Helyette:
„Lőrinci, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó” szövegrész kerül.
3. A Társulási Megállapodás a következő új 8.1.2. ponttal egészül ki:
Azon társult önkormányzatok, amelyek nem vállalják a tárgyévi
költségvetési törvény vonatkozó mellékletének a többcélú kistérségi
társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatására vonatkozó
előírásait, - mi szerint a többcélú kistérségi társulás a három vállalt feladat
ellátására csak egységes, egy ellátás-szervezési formában megszervezett
feladatellátás esetén igényelheti a kiegészítő normatívát - a kiegészítő
normatíva igénylésének hiányában kötelesek a kiegészítő normatíva
összegével hozzájárulni a feladat ellátásához, mely összeget havonta a
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára köteles átutalni. A
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Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás az összeget 8 napon belül
továbbutalja a gesztor önkormányzat számlájára.
4. Az eredeti 8.1.2. és 8.1.3. pontok számozása 8.1.3. és 8.1.4. pontokra
módosul.
5. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja törlésre kerül.
Helyette:
8.3. A társult felek az intézmény működési költségeihez a következő módon
járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság
tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson
felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok a dologi
kiadások és közvetett költségek tekintetében a működési területük ellátotti
létszámának arányában, valamint a bér és bérjellegű kiadások tekintetében a
működési területükön foglalkoztatott házi gondozókra vonatkozóan
biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult önkormányzatok
képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg,
melyet két egyenlő részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember
30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára,
melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül
továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 8. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a
gesztor önkormányzatnak.
Határidő:
Felelős:

2008. december 1.
Polgármester a Körjegyző útján

Tájékoztatások
B.) Bio-Pannónia szemétszállításról
Kómár József polgármester
Bio-Pannóniatól érkezett egy levél, melyben arra lenne lehetőség, hogy 2009-tól olyan kukás
autó jönne, amely méri háztartásonként a szemét mennyiségét. Az így mért mennyiség alapján
kellene fizetni a szemétdíjat, van viszont egy hosszú távú szerződés a Bio-Pannóniával,
amelyet ez a levél tartalom teljesen felborítana. Jövőre a Regionális Hulladékgazdálkodás be
kell, hogy induljon, ennek része a Hejőpapi hulladékgyűjtő megépítése. Ha ez megvalósul,
akkor a most küldött levélnek és a már megkötött szerződésnek nem lesz értelme. Így a
módosítást nem javasolja, mert a faluban ebből csak vita lenne.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egy múlt ülésen itt volt a képviselőjük és elmondta neki, hogy nem szeretné már ezt a két évet
megbolygatni a közbeszerzés eredményeként megkötött közszolgálati szerződést. A
Képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési pályázat úgy lett kiírva, hogy két
évig fix a díj.
C.) Csatornatisztításról
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a csatorna tisztításán már négy hete dolgoznak és
alig haladnak, mert teljesen eliszaposodott a rendszer. Teljes ráfizetés a vállalkozó számára. A
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Vízműtől csapra szerelhető órát kaptak a víz felhasználásra. Pl.: Kossuth utcában úgy
betemette a csatorna rácsot a föld, hogy alig találták meg.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szerződés úgy lett kötve, hogy a pótmunkát előre kell jelezniük. Lőrinc Lajos műszaki
ellenőrrel beszélni kell, hogy a naplóba mindent írjon be, a pótmunka csak így
engedélyezhető.
Kómár József polgármester
Abban reménykednek, hogy a felső szakaszon könnyebben fognak haladni. A felgyűlt vizet a
patakba kellett vezetni, melyhez árkot kellett ásni a patakig. A közmunkásaink és Petrik
András is segített ebben. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nézzék meg.
D.) Népdalkórus kérelméről
Kómár József polgármester
Megkereste őt a népdalkórus vezetője és azt kérte, hogy a Képviselő-testület beszélje meg,
hogy a könyvtárban lévő dobogó részét szeretnék leválasztani a Népdalkórus részére. Ezzel a
mostani könyvtár területe az 1/3-ra csökkenne. A Művelődési Házat vezető Szabó Gábor
ennek a módosításnak nem örülne.
György Istvánné képviselő
Most sokkal nagyobb helyük van. Fellépés esetén azt a helységet is használhatják, ahol a
szavazás szokott lenni.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy az elkészülő Tájházban lehetne a székhelyük.
E.) Vízmű ajánlatáról
Kómár József polgármester
/Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy kapott előterjesztést a Vízműtől, amelyben két
ajánlat közül lehet választani.
1. Az „olcsóbb” ajánlat: esetén a vízdíj 265Ft/m3-ról 291Ft/m3-re változna, a csatornadíj
221FT/m3-ről 242Ft/m3 emelkedne. Ez közel 11%-os emelést jelentene, mert egységes
árat kellene fizetni az önkormányzatoknak.
2. A ”drágább” ajánlat: esetén a vízdíj 305Ft/m3-re változna, míg a csatornadíj 254Ft/m3re.
Kerestély Gyula képviselő
Hogy lehet egységes áron adni a vizet, amikor falun nemcsak ivásra használjuk a vizet, hanem
locsolásra is.
Juhász Istvánné képviselő
A díjakat bírják emelni, de megkeresésre nem reagálnak. Nekik nincsen kötelezettségeik, amit
el kellene látniuk?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kistérségi összefogás esetén egységes állásfoglalás mellett érdemes a díjat elfogadni.
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A levélben azt írják, azért van szükség ekkora emelésre, mert messze el vagyunk maradva az
országos átlagtól.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy 6%-os emelés lenne az elfogadható. Heréd területén van víz, nem kell, hogy
máshonnan hozzák, és ennek fejében a Vízmű nagyon minimális iparűzési adó fizet. A
csatornadíjak meg egyáltalán nem fedik a valóságot. Ágó Józseftől rákérdezett, hogy mi lesz a
Globusszal. Azt a feleletet kapta, hogy az belülről teljesen el van rohadva nem éri meg
felújítani. Közölte velük, hogy akkor el fogjuk adni. Erre azt felelték, hogy akkor az a pénz
őket illeti meg. Tévednek, mert azt a herédi lakosok építették még. Felajánlották, hogy
eladhatjuk, abban az esetben, ha a drágább ajánlat kerül elfogadásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A levél tartalmazza ezt is, hogy miért van szükség ilyen drasztikus emelésre. Az olcsóbb
ajánlatnál csak a MAVIZ és a beruházási javakhoz igazítják a díjakat, míg a drágább
ajánlatnál beépítették az elmaradt beruházások pótlásához szükséges összeget is, mely 800
MFt.
Juhász Istvánné képviselő
Amit a fogyasztókkal szeretnének megfizettetni.
Kómár József polgármester
Ha a tényeket nézzük, akkor Heréd Közigazgatási területén van 5 db kút, mely 3,2 Mm3 vizet
termel éves szinten, de ezek a kutak akár 10 Mm3 vizet is tudnának termelni. Van egy
kiépített csatornarendszerünk, ami a Vízműnek csak kezelésre lett kiadva. Van csatornatisztító
művünk, amit havonta 2-3 alkalommal kell rendbe tenni, mert más dolguk nincsen.
Petőfibányán két egymást követő évben nem fogadták el a javaslatot, és nem fizették ki a
különbözetet. Nem történt semmi. Ha a Kistérségben más önkormányzat is hasonlóan
vélekedne, össze lehetne fogni és egységesen fellépni velük szembe.
Kerestély Gyula képviselő
Így kényszerítik az embereket a törvénytelenségre.
F.) Műszaki ellenőr ajánlatáról
Kómár József polgármester
Tóth János (Hatvan) tett egy ajánlatot, hogy havi 50.000,-Ft+ÁFA mindennemű műszaki
ellenőrzést elvégez. Egy évben általában 3-4 alkalommal 300 eFt-nak megfelelő összeget
költünk erre a feladatra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzésnél az azt lebonyolító hoz ellenőrt és akkor nem kell. Egyáltalán nem biztos,
hogy a nagyobb beruházásainknál az ellenőrzési feladatokat ő fogja végezni.
G.) Labdarúgó Klub és Népdalkórus számára támogatásáról
Kómár József polgármester
Mindkét szervezet számára szükséges lenne az eddigi támogatás felett további támogatás a
működéshez.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tartalékalap terhére történhetne a támogatás, mert a sövénytelepítésnél kevesebbet kellett
fizetni, valamint a belső ellenőrzésre szánt 480.000,-Ft sem kerül kifizetésre. Itt jelzi, hogy a
Pénzügyi Bizottság ülésén is jelezte, hogy járulékostól 26.000,-Ft-ot szeretnének a
polgármester részére kereset kiegészítésre fordítani, melyet a Képviselő-testületnek kellene
más jogcímen megszavaznia. Magyar Közlönyben ma megjelent 273/2008. Kormányrendelet,
hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítéséről 20.000,-Ft
összegű kiegészítést biztosít minden közalkalmazott és köztisztviselő részére, egyedül a
polgármester nem tartozik a jogszabály hatálya alá.
Juhász Istvánné képviselő
Javaslatot tesz, hogy a Képviselő-testület a Polgármester részére a kereset kiegészítés kerüljön
kifizetésre más jogcímen, jutalomként. Felkéri a Képviselő-testület tagjait észrevételeik,
kérdéseik megtételére, ha nincs szavazásra, teszi a Polgármester eseti kereset kiegészítését.
Egyed János alpolgármester
Aki egyetért a javaslattal kéri kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta, 1 fő
személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.
170/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a közszféra egyszeri 2008. november havi kereset kiegészítését a Pttv., a
mód. 1994.évi LXIV.tv. hatálya alá tartozó Kómár József polgármesternek
br. 20.000,- Ft összegben más jogcímen az 512211 főkönyvi számon
(jutalomként) valamint ennek járulékait mindösszesen 26.400,- Ft összegben
a tartalékalap terhére biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testület
gondoskodjon.

a

körjegyzőt,

hogy

a

számfejtésről

Határidő: 2008. 11.27.
Felelős: körjegyző
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A kereset kiegészítés a tartalékalap terhére kerül kifizetésre, így még marad itt 400.000,-Ftunk, melyből lehet adni a Labdarúgó Klubnak és a Népdalkórusnak.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a Labdarúgó klub részére 200.000,-Ft a Népdalkórus részére 50.000,-Ft
kerüljön kifizetésre.
György Istvánné képviselő
Elmondja, hogy a Népdalkórus Budapesten nívódíjas lett és Egerben is megnyerték a
versenyt.
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi a Labdarúgó Klub további 200.000,-Ft-os támogatását.
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A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
171/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Herédi Labdarúgó Klub részére a 2008. évi
költségvetésben jóváhagyott támogatáson felül működéséhez további
200.000 Ft támogatást hagy jóvá a tartalékalap terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a támogatás utalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Határidő : értesítésre: 15 nap
utalásra: 2008.XII.31
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi a Népdalkórus részére 50.000,-Ft-os támogatását.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
172/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Herédi Népdalkórus részére további működéséhez a
Művelődési Ház szakfeladaton belül a 2008.évi költségvetésben jóváhagyott
támogatáson felül további 50.000,-Ft támogatást hagy jóvá a tartalékalap
terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a támogatás biztosításáról
gondoskodjon.
Felelős: Polgármester és a Körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap, támogatásra: 2008.XII.31.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kerestély Gyula képviselő úr kérte, hogy étkeztetést biztosítsunk egy család számára, akik
nehéz helyzetben vannak. A segítség megtörtént csak utána vettük észre, hogy ehhez a helyi
rendeletünket is módosítani kell, mert az úgy szól, hogy akire nézve ápolási díjat kapnak,
étkeztetésben nem részesülhet.
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.
Heréd Község Önkormányzat
16/2008.(XI.25.) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
7/2008. (IV.1.) rendeletének módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
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ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) és 25. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.1.) rendeletét
(továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:
1. §
(1) A R. 17. § (2) bekezdéséből hatályát veszti a következő „étkeztetésben és” szövegrész.
2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes szerkezetben közzétételéről a
helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kovács József képviselő
Járdák és utak felújításának átadása lesz holnap, és arra hívja fel a figyelmet, hogy több
helyen is van lerakva olyan kupac, ami megmarad. A Közút Kezelő munkatársai arról nem
beszéltek, hogy a „Szipszer”-hidat mikor fogják megjavítani?
Kómár József polgármester
Még nem volt ideje megnézni a munkálatokat, de fog érte szólni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Fogunk a Közútkezelőnek levelet írni, a múltkor is elvégezték a munkát, amikor írtunk nekik.
Kerestély Gyula képviselő
A Köztársaság utcába, ahogy fordulunk le, ott van egy nagy gödör oda kellene egy kis aszfalt.
Kovács József képviselő
A Pusztai utca sarkánál is meg lehetne tenni, ugyanezt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A levélbe akkor megírja, hogy a hidat tegyék rendbe, a bevezető utat kátyúzzák és a Rákóczi
út csatlakozásánál az út (megdobja az autókat és így veszélyes) rendbe rakása.
Kerestély Gyula képviselő
A felszántott földjét a traktorok átjárónak használják. Oszlop kihelyezését javasolja, ami
között nem férnek el.
Kómár József polgármester
Betonoszlopot fog akkor oda elhelyezni, mert a sima oszlopot kilökik.
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H.) Háziorvos, fogorvos és gyógyszertár bérleti díjmentességéről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pénzügyes kolleganő a fogorvos bérleti szerződés lejártára hívta fel a figyelmét. Kérdezi,
hogy a jövőben is ingyenesen kapják a fogorvos és a gyógyszertár a helységet. Akkor már
legyen róla határozat, hogy a háziorvos se fizessen bérleti díjat.
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi a háziorvos, fogorvos és a gyógyszertár ingyenes használatát.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
173/2008.(XI.24.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló
Heréd Iskola u.2. szám alatti háziorvosi rendelő helyiségét Dr. Kurpé László
háziorvos számára, a Heréd Arany J. u. 27. szám alatti fogorvosi és
gyógyszertár helyiségeit Dr. Szalai István fogorvos valamint a Halasi Patika
GYOPÁR 94 Bt. (Hatvan) részére ingyenesen biztosítja feladataik
ellátásához, azokra nézve bérleti díjat egységesen nem kér, a közüzemi díjak
fizetése a bérlőket terheli.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozatnak
megfelelően a bérleti szerződések aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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