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91-3/2010 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010 január 25-i 19 órakor kezdődött soros 

üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, Ilkó-
Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kovács József, Papp Ákos és 
Samu Alfonzné. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Pusztai Ottóné pü. ea; 
Lőrincz Máris iskolaigazgató; 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető; 
Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő; 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Kerestély Gyula képviselő jelezte, hogy a 
testületi ülésen nem tud részt venni. 
 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 

Napirend 
I. Napirendi pont 

 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervezetének 
közmeghallgatásra terjesztése, a falugyűlés anyagának megtárgyalása 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az előző két ülésen is említette, hogy jelentősen csökkentek a normatívák, melynek 
következtében 2010-ben kevesebb fejlesztés kerül megvalósításra. Benyújtott pályázataink 
önerejét a céltartalékban terveztük. Pályázataink sikeres elbírálása esetén a település lényeges 
változáson és fejlesztéseken fog keresztül menni. Az önkormányzatnak ebben az évben is lesz 
pénzmaradványa, melynek felosztásakor esetleg még tervezhetünk kisebb beruházásokat és 
fejlesztéseket. 
 

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri Juhász Istvánnét a 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Polgármester úr javasolta a butikok és az 
ÁBC közötti területre a parkoló kialakítására engedélyes tervek elkészítéséhez 400 eFt tervezését. 
A cafetéria dologi kezelési költségeinek fedezetére szintén 400 eFt-ra lenne szükség az összes 
intézményre együttvéve. Az általános tartalék 2 MFt-ra való lecsökkentésével az elkölthető 
összeg 3.543 eFt lenne, ehhez 4 MFt hitel felvételével meg tudnánk önerőből csinálni 1 utat és 2-
3 járdát. A talajterhelésből befolyt összegből az Ifjúság úton árok építésére kellene fordítani. 
Javasolta, hogy a még megvalósítani kívánt feladatok fedezetének biztosítás érdekében az 
általános tartalék keretét csökkentsék 2 millió Ft-ra és számoljanak 5 millió Ft hitel felvételével 
és így 7 millió Ft-ot betehetnek út és járda felújításra. Fásításra és parkosításra 743 eFt kerüljön 
elkülönítésre. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az intézményi költségvetéseket a vezetőkkel közösen egyeztettük. Az egyeztetéseknek 
megfelelően elkészítettük a költségvetési tervezetet. A tavalyi évben jelentős fejlesztések 
történtek a közoktatási intézményekben. Így ebben az évben fejlesztésre jóval kevesebb összeg 
került tervezésre. úgy gondoljuk, hogy minden felszereléssel rendelkeznek az intézmények, mely 
a megfelelő oktatáshoz szükségesek. A védőnői költségvetést az OEP finanszírozás teljes 
egészében fedezi. A közművelődési feladatokra a Szabó Gábor által benyújtott igény került 
tervezésre az egyeztetést követően. A bérével kapcsolatos kérésre, emeltük a törvény előírásnak 
megfelelően. A bevételeinknél láthatja a Képviselő-testület, hogy az adók emelését továbbra sem 
terveztük. 
 
Kómár József polgármester 
 

Véleménye, hogy ezt a költségvetést ebben a formában már el is lehetne fogadni, de még hátra 
van egy forduló és így a február 15-i ülésen kerül elfogadásra. Felkéri a képviselőket kérdésük, 
észrevételük megtételére. 
 
Kovács József képviselő 
 

Mennyiben érinti a költségvetést a BAUCONT által követelt elmaradt tartozás? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A BAUCONT ügyében adott testületi tájékoztatás óta nincs további fejlemény. De a belső 
ellenőrünktől kapott írásbeli tájékoztatás alapján lehetőség van arra, hogy a talajterhelési díjból 
származó bevételből kerüljön kifizetésre, hiszen ez is csatornázással kapcsolatos kiadásnak 
minősül. A felszámolási eljárás egy hosszú folyamat kb. 2 év, melynek most a felénél járhat. 
 
Kovács József képviselő 
 

A talajterhelési díj mértéke miért emelkedett 100 % ra? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

2003-ban törvény megállapította a mértékét, melynek értelmében 2010-re fokozatosan éri el a díj 
a 100 % -ot. Ezt nem az önkormányzatok határozzák el, hanem a törvény rendelkezik ilyen 
formán. 
 
Kovács József képviselő 
 

Az iparűzési adó mértéke Heréden 1,5 % ellenben Hatvanban ez a mérték csak 1 %. Évről évre ez 
a mérték miért nem csökken nálunk? 
 
Kómár József polgármester 
 

Hatvant és Herédet nem célszerű iparűzési adó tekintetében összehasonlítani. Hatvanban több 
nagyvállalat működik, melyektől több adó folyik be a hatvani önkormányzathoz. Herédi 
önkormányzat évek óta - ahogy a Kovács József képviselő is mondta- se nem emelte, se nem 
csökkentette az adó mértékét. A környező kisebb településekhez viszonyítva elfogadható mértékű 
az adónk mértéke pl.: Apcon 1,8 % . 
 
Kovács József képviselő 
 

Az ivóvízért és a csatornadíjért fizetett összegek arányát nem tartja továbbra sem reálisnak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egyetért Kovács József képviselővel, de Lőrinciben duplája a díj, mint Heréden. A lőrinci 
Képviselő-testület a magasabb díjjavaslatot fogadta el, Heréden viszont az alacsonyabb mértéket. 
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A Pénzügyi Bizottság ülésén elfelejtette jelezni, hogy a választási feladatokhoz szeretne kérni 
100 eFt-ot önerőként, mert szükség lenne egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítőre. Kéri, hogy 
a 2 MFt általános tartalék megtartása mellett most a fásításra és parkosításra fordított összegből 
fogadják el azt az összeget, hiszen oda a pénzmaradvány felosztásakor még úgy is kell további 
előirányzatot tenni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Több település polgármesterével beszélgetett a költségvetésről. Sok polgármester örülne, ha ilyen 
költségvetése lenne. Köszöni minden hivatali dolgozónak a 2009-ben teljesített munkáját és 
külön köszönetet mond a költségvetést készítő pénzügyi munkatársaknak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző falugyűlésen többen kérték, hogy több szó essen a tervekről. Így a kiküldött falugyűlési 
beszámolót ki fogjuk még egészíteni a 2010. évi tervekkel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított költségvetési határozati 
javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi módosított költségvetési tervezete első fordulós megtárgyalásáról a 
határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

1/2010.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának – a jegyzőkönyv 
mellékletét képező – 2010. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság 7/2010.(I.22.) sz. határozatával figyelembe véve javasolta 
további bevételi és kiadási előirányzatok beépítését a költségvetési rendelet-
tervezetbe a következők szerint: 

 
 Általános tartalék -3.543.000 Ft 
 Hitel  +5.000.000 Ft 
 Utak,járdák felújítása +7.000.000 Ft 
 Cafetéria dologi költségei +400.000 Ft 
 Butikok melletti parkoló terv +400.000 Ft 
 Fásítás, parkosítás +643.000 Ft 
 Választási önerő biztosítása 

Körjegyzőséghez átadott +100.000 Ft 
 

Heréd Község Képviselő-testülete – a jegyzőkönyv mellékletét képező – 
beszámolót, mely az elmúlt évben végzett munkájáról és a 2010-as év terveiről, 
elképzeléseiről szól, megtárgyalta és azt a falugyűlés elé történő terjesztésre 
javasolja. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a költségvetést a Testület döntései 
szerint dolgozza át és terjesszék a közmeghallgatás elé, valamint a Képviselő-
testület 2010.02.15.-i ülése elé elfogadásra. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: körjegyző 
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II. Napirendi pont 
 

Intézményi térítési díjak felülvizsgálata és az új térítési díjak megállapítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztést mindenki megkapta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 
módosítás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Részletesen tartalmazza az előterjesztés a változást és a mellékelt önköltségszámítást is ebben 
segít. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az intézményi térítési 
díjakról szóló rendeletet szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
 

Heréd Község Önkormányzat 
1/2010 (I.26.) 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 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.§ 
 
(1) A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) 2010. február 1-jétől az alábbi intézményi térítési díjakat kell alkalmazni: 
 

 Norma Önköltség 25%ÁFA          Térítési díj 
     (kerekítve) 
a) Óvodai étkeztetés 280 Ft  + 70,- Ft =    350 Ft/nap 
b) Iskolai étkeztetés (3-szor) 336 Ft  + 84,- Ft =    420 Ft/nap 
c) Általános iskolai menza 216 Ft  + 54,- Ft =   270 Ft/ebéd 
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.       216 Ft  + 205 Ft + 105,- Ft =   525 Ft/ebéd 
e) Vendégétkeztetés 216 Ft  + 205 Ft + 105,- Ft =   525 Ft/ebéd 
f) Szociális étkeztetés  (Költségvetési tv. 3.sz..mell.10. pont cc) pontja)        310 Ft/ebéd 
g) Szociális étkeztetés kiszállítási díja         200 Ft/alk.” 
 
 

(2) A R. 2.§ (5) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
„(5)A társulásos feladatellátással végzett házi segítségnyújtás 2010. február 1-
jétől hatályos díjai a következők: 

- házi segítségnyújtás  500,- Ft/óra.,” 
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 (3) A R. 2. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 

 „(6) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az intézményi térítési díj és az 
igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő 
családjában az egy főre jutó jövedelem 30 %-át, a házi segítségnyújtás személyi térítési 
díja pedig a meg az ellátást igénybe vevő családjában az egy főre jutó jövedelem 25 %-
át..” 

 
2.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2010. február 1-jétől lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.  

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes 
szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 

 
k.m.f. 

 
 
Kómár József   Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
 
 

III. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 

 Gombatermesztő üzemmel kapcsolatban 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napokban megkereste az önkormányzatot egy vállalkozó, hogy Heréden keres olyan területet, 
ahol zárt rendszerű gombatermesztő üzemet tudna létesíteni. A felkínált önkormányzati 
területeket nem tartotta a vállalkozó megfelelőnek ezért esett a választása Kapuszta Zoltán 
szántóföldjére, melyet megtekintés után meg is vásárolt. A vállalkozó elmondása szerint ez az 
üzem nem hasonlítana a Kerecsend és Demjén környéki gombatermesztő üzemhez, ugyanis itt 
nem készítenének a termesztéshez komposzt, hanem zsákokban érkezne és így kerülne 
felhasználásra. Ezáltal a környezetre nincs káros hatással. Az üzem kb. 30 fő részére tudna 
munkát biztosítani. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felolvassa a vállalkozó levelét. Kihangsúlyozza, hogy a térképen és a Rendezési Terven kívül 
semmi másban nem segítették a vállalkozót. A terület kiválasztása egyedül a vállalkozó döntése 
volt, abban a vállalkozót őt nem befolyásolták. A levelet azért írta, hogy az önkormányzattól 
támogató nyilatkozatot kérjen, mert pályázati támogatásból kívánja az üzemet létrehozni.                
A Képviselő-testület döntése előtt előzetes véleményt kértek a hatvani Építéshatóságtól, hogy 
alkalmas-e a terület erre a feladatra. Az Építéshatóság véleménye szerint a jelenlegi formában a 
terület nem alkalmas az üzem létesítésére. Egyrészt a tulajdonosoknak belterületbe kell vonniuk a 
szántóföldet, másrészt falusias lakóövezetből át kellene minősíttetni kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területté. Ha ez a két változás megtörténik az Építéshatóság meg tudja adni az 
engedélyt az üzem létesítésére. A válasz után megkerestük az Egri Építész Irodát - akik 2008-ban 
végezték a Rendezési Terv módosítását -, hogy mennyibe kerülne a mostani módosítás, valamint 
hogy mennyi időre lenne szükség a módosításra. Az Építész Iroda megküldött válaszlevelében 
1.000 eFt + ÁFá-ért vállalná a Rendezési Terv módosítását. Ezt a levelet továbbította a 
vállalkozónak. Véleménye, hogy kérjen a Képviselő-testület a vállalkozótól bejárást egy olyan 
üzembe, ahol ilyen technológiával termesztik a gombát. Abban az esetben, ha a képviselők 
meggyőződtek, hogy semmilyen bűzhatással nincs a környezetre, akkor adható támogató 
nyilatkozat. Ellenkező esetben nem tudja a Képviselő-testület támogatni az elképzeléseit. 
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Másrészt arra kéri a Vállalkozó a Képviselő-testületet, hogy támogassa a rendezési terv 
módosításban. 2008-ban a Rendezési Terv módosítás költségei négy részre osztódtak, mert több 
okból volt szükség a módosítására. Most más ok nem szolgál a Rendezési Terv módosítására 
minthogy ő üzemet szeretne létesíteni, így a teljes költség őt terhelné. Igaz viszont, hogyha az 
üzem elkészül ott a herédi lakosoknak fog biztosítani elsősorban munkahelyet. A vállalkozó 
pályázata még koránt sem biztos, hogy nyerni fog, de a Rendezési Tervet akkor is módosítani 
kell. A vállalkozónak és esetleg az önkormányzatnak így ez a módosítás plusz költség lenne. 
 

Kerestély Gyula képviselő úr jelezte feléje aggályait a bűzhatás miatt. Felkéri a képviselőket 
mondjanak véleményt. 
 
 
Kómár József polgármester 
 

Magánterületet vásárolt meg, amit ha gondol belterületté nyilváníthat. Erre a törvény lehetőséget 
biztosít anélkül, hogy a telekszomszédoknak beleszólása lenne. Ha az üzem megvalósul 
gyakorlatilag Heréden megoldódik a munkanélküliség kérdése és természetesen az iparűzési 
adójából származó bevételünkről még nem is beszéltünk. A vállalkozó elmondta, hogy további 
tervei között szerepel egy kisebb konzervüzem létesítése. 
 
Kovács József képviselő 
 

Pár év múlva a külföldiek részére is lehetőség nyílik, hogy a magyar földeket megvegyék, 
mellyel élni is fognak. Olcsón juthatnak jó minőségű szántóföldekhez, melyet nem helyesel. 
 
Kómár József polgármester 
 

A vállalkozó jóval az aranykorona fölötti áron vette meg Kapuszta Zoltántól a földet. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Hova esik a Kapuszta Zoltántól megvásárolt terület? 
 
Kómár József polgármester 
 

A Táncsics utca végébe. Az a terület már úgy szerepel a mostani Rendezési Tervben, hogy 
belterületbe vonható, csak a mezőgazdasági művelés alól kell kivonatni. 
 
Kovács József képvisel 
 

A belterületté nyilvánítást ki fogja megfizetni? 
 
Kómár József polgármester 
 

A Rendezési Tervben az ilyen minősítése már megtörtént, a belterületbe vonást a tulajdonosnak 
kell kezdeményeznie. A mezőgazdasági művelés alóli kivonást természetesen a vállalkozónak 
kell megfizetnie. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Miért pont Herédet választotta? 
 
Kómár József polgármester 
 

Ugyanaz a vállalkozó hozta őt ide, aki a Fehér Illés bácsi földjét vette meg. Nagy előnyt jelent a 
vállalkozásoknak, hogy Heréd az M3-ról mindkét irányból megközelíthető és még közel is van 
hozzá. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az említett építési vállalkozó is azért keresett meg bennünket tavaly októberben, mert logisztikai 
központot szeretne itt létesíteni. Tisztában volt a Rendezési Tervben szabályozásával. Nagyon 
céltudatosan jött ide hozzánk. Neki is fel lettek ajánlva az önkormányzati területek, de ő is inkább 
magán területet vásárolt meg. A mi területeink akkor nem feleltek meg az ő elképzeléseinek sem. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az a terület teljesen közművesített közel van az út és Hatvan felől jól megközelíthető. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Egyetért a jegyző asszony javaslatával, hogyha a vállalkozó biztosít a részünkre hasonló 
technológiával működő üzembe való betekintést, ahol meggyőződhetünk, hogy nincs semmilyen 
bűzhatás úgy hajlandó a kért nyilatkozatot támogatni. 
 
Kómár József polgármester 
 

A másik kérésével, hogy a Rendezési Terv módosításába is tudunk-e neki segíteni mit 
válaszoljunk? 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Ha ekkora beruházást szeretne itt megvalósítani, akkor ez a feladat nem jelenthet különösebb 
nehézséget. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

A mi költségvetésünk már terhelt nem rendelkezünk ekkora szabad összeggel. Ha tényleg nem 
nyer a pályázata, akkor ez mind plusz kiadás lenne az önkormányzatnak is. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, akkor a következő ülésre meghívjuk, és mindenki felteheti 
a kérdéseit. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a gombatermesztő 
üzemmel kapcsolatos határozatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

2/2010.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HB Trade Termelő és 
Kereskedelmi Kft. (Érd) herédi 033/28 hrsz-ú területen zárt rendszerű 
Gombatermesztő farm építésére vonatkozó fejlesztési elképzelésit megtárgyalta. 

 

A projekt megvalósítását abban az esetben tudja elviekben támogatni, ha a 
vállalkozó hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy technológiája a lakosságra nézve 
sem zaj, sem bűzhatást nem fejt ki. 

 

A Képviselő-testület támogató nyilatkozatát és a Rendezési Terv módosítását 
érdemben a fenti környezeti hatásokra vonatkozó igazolást követően tudja 
megadni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról a vállalkozót 
értesítse. 

 

Felelős: Kómár József polgármester 
Határidő: 3 nap 
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 Dr. Kurpé László háziorvos megkeresése pályázati lehetőséggel kapcsolatban 
 
Kómár József polgármester 
 

Dr. Kurpé László háziorvos is szeretne pályázni egy új orvosi rendelőre, mely a mostani rendelő 
mellett kerülne kialakításra. A pályázati lehetőség igen kedvező, mert az elnyerhető pályázati 
összeg 10 %-át kell csak biztosítani. A pályázat a többihez hasonlóan utófinanszírozott. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pénzügyi bizottsági ülésen már elmondta, hogy még nincs megfelelő információ az 
önkormányzat birtokában a pályázatról. A mai nap folyamán igaz megérkezett Simon Attila 
előterjesztése, mely alapján 60 MFt-ra lehetne pályázni. A pályázó személye még nem tisztázott. 
Dr. Kurpé László háziorvos péntekre kért tőlünk időpontot pályázati megbeszélésre. Az 
egyeztetőre Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő is el fog jönni, mert ekkora összegű pályázat 
esetén biztos, hogy közbeszereztetni kell. Az előtanulmányok elkészíthetők, melyek egyrészt 
időigényesek, másrészt kötelezettséggel nem járnak, de hagyni kell időt arra, hogy az 
önkormányzat eldöntse, hogy szeretne ilyen nagy összegű pályázatban részt venni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Dr. Kurpé László háziorvos nagyon szeretne ezen a pályázaton indulni. Nyitott mindenféle 
pénzügyi megoldásra annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Erről majd a pénteki megbeszélésen tudunk csak választ kapni, mert ehhez a pénzügyi adatokat 
alaposan meg kell vizsgálnia. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

A pályázat benyújtásának mi a határideje? Megtehetjük, hogy az ősszel megalakuló Képviselő-
testületet ekkora felelősséggel terheljük? 
 

Egyed János alpolgármester 
 

60 MFt igen nagy összeg és mivel utófinanszírozott ezt az összeget abban az esetben, ha az 
önkormányzat pályázik meg kell finanszírozni. Nem biztos, hogy képesek vagyunk most erre, 
valamint hogy a következő Képviselő-testület jó néven veszi ezt a merész megoldást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kíván ez ügyben határozatot hozni arról, hogy nem tud 
ekkora összegű pályázati összeget biztosítani? Vagy megvárjuk, hogy milyen döntés lesz a 
pénteki egyeztetésen és esetleg meghívjuk Dr. Kurpé Lászlót a soron következő ülésre? 
 

Kómár József polgármester 
 

Való igaz, hogy 90 %-osan támogatott pályázatról van szó, de a LEADER III. tengelyben 
benyújtott pályázatunk, melynek önrésze 25 % volt, elszámolásakor majdnem eléri az 50 %-ot a 
többletköltségekkel. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Nincs mód arra, hogy kitoljuk a következő évre vagy legalább őszre, hogy az új Képviselő-
testület hozzon döntést róla? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A doktor úr szeretné, ha nyárra, de legkésőbb őszre elkészülne az épület. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Építési engedélyt nem olyan könnyű beszerezni, ahogy azt ő gondolja. Mert valóban, utána ha 
minden anyag beszerzésre kerül gyorsan felépülhet az új rendelő. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a pályázati kiírást. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

A pályázattal megvalósulhatna az Egészség Cetrum, ahol egy helyen lehetne az összes 
egészségügyi ellátás. Miért nem fog össze a fogorvossal és nyújtanak be közös finanszírozással 
egy pályázatot? 
 
Kómár József polgármester 
 

A fogorvos Mátravidéki Erőműn létesít egy nagy fogorvosi cetrumot, még Zagyvaszántóról is 
átmegy oda. A lakosság jelzéséből tudjuk csak, hogy el fog menni. Hivatalosan az 
önkormányzatot még ez idáig nem kereste meg. 
 
Papp Ákos képvisel 
 

Ettől függetlenül az új rendelőben biztosítani kellene a fogorvosi rendelőt is. 
 
Kómár József polgármester 
 

Nagy feladat lenne ez a pályázat. A legjobb megoldás az lenne, ha a következő ülésre a doktor 
urat meghívnánk addigra kirajzolódnak a pályázati feltételek is. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Nem lesz késő? 
 
Kómár József polgármester 
 

Nem hiszi. Attól függetlenül a jegyző asszony által javasolt előmunkálatok elkezdődhetnek, hogy 
nem áll rendelkezésünkre Képviselő-testület határozat. 
 
 

 Kistérség kérése jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megváltozik a jelzőrendszeres segítségnyújtás finanszírozása, a normatív támogatásra már csak 
pályázni lehet. Polgármester Úr jelezte, hogy a Kistérségtől kérték, jelezzük, maradunk-e benne. 
Heréden nincs igény a jelzőrendszeres szolgáltatásra, egy készülék sincs kinn, ezért egy 
határozattal jelezzük, hogy nem kívánunk ebben a társulási szolgáltatásban részesülni így 
normatívát sem kap ránk a Kistérség. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási szolgáltatás lemondásáról szóló határozatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

3/2010.(I.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében működtetett jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatellátásában a jelenlegi formában, a megváltozott 
finanszírozási feltételekkel a jövőben nem kíván részt venni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérségi 
Társulást értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
A következő ülésen a szociális rendeletünket is kell módosítani, mert így a szociális 
szolgáltatások közül is ki kell venni. 
 
 Művelődési Ház felújításával kapcsolatban 

 
Kómár József polgármester 
 

Mindenki láthatja, hogy milyen jól halad a Műv. Ház felújítása. Az ablakok már kicserélésre 
kerültek most a külső szigetelésen dolgoznak. A kertben a parki sétányt kialakítása lesz az utolsó 
munkaszakasz. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Milyen színű lesz a külső színezés? 
 
Kómár József polgármester 
 

Még nincs meg, majd Szabó Gábort meg kell kérdezi, hogy milyen színűre gondolta színeztetni? 
Véleménye, hogy több árnyalatúra kellene színezni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy a februári ülésen színminták alapján döntsön a Képviselő-testület. 
 

Pályázatot az önkormányzat a Heves Megyéért Közalapítványhoz Műv. Ház előtt kialakított park 
viacolor burkolattal ellátása. Nyert az önkormányzat a munka elvégzésére 120.000,- Ft-ot. 
Megkéri a képviselőket, hogy nevezzenek meg helyi vállalkozókat, akiktől árajánlatot kérjük a 
munka elvégzésére, mert ez nem közbeszerzés köteles. 
 
Kómár József polgármester 
 

Kapuszta Mihálytól kérjük árajánlatot. Megharagudott, hogy a Ravatalozó tetőkészítését nem 
neki adtuk, hiába mondta el neki - és mutatta meg a pályázati dokumentációt -, hogy nem is 
tudott volna részt venni a közbeszerzésen. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy a Bereczki és Társától is kérjen a Képviselő-testület árajánlatot, mert a legtöbb 
költségbecslést ő készítette. 
 
Kovács József képviselő 
 

A GER-DOR-tól és a Molnár Attila vállalkozótól is kérjük árajánlatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Molnár Attila szerinte nem foglakozik ilyen kis volumenű munkával. De azért tőle is kérhetünk 
árajánlatot. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való 
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


