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91-15/2010. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. október 15-én 14 órakor megtartott alakuló 

üléséről. 
 

Határozat 
száma: 

Tárgy: 

191/2010.(X.15.) Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
192/2010.(X.15.) György Istvánné alpolgármesterré történő megválasztásáról 
193/2010.(X.15.) Kómár József polgármester személyes érintettség miatt 

döntéshozatalból kizárásáról 
194/2010.(X.15.) Polgármester illetményéről 
195/2010.(X.15.) György Istvánné alpolgármester személyes érintettség miatt 

döntéshozatalból kizárásáról 
196/2010.(X.15.) Alpolgármester tiszteletdíjáról 
197/2010.(X.15.) Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megválasztásáról 
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199/2010.(X.15.) SZMSZ átfogó felülvizsgálatáról 
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201/2010.(X.15.) Fogászati ellátásról 
202/2010.(X.15.) ÉMÁSZ 2011. évi közvilágítási díjának elfogadásáról 
203/2010.(X.15.) Kistérségi Szociális Szolgáltatási koncepció felülvizsgálatáról 
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91-15/2010. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010. október 15 –i alakuló üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, 
Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Szecskő Gyuláné HVB elnök, 

 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mert a megválasztott 7 tagja jelen van. 
 
 

Napirend előtti 
 

1. A HVB elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-i helyi önkormányzati választások  
Heréd Községben kialakult végleges eredményéről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri Szecskő Gyulánét a Helyi Választási Bizottság elnökét a választások végleges 
eredményének közzétételére, valamint választások tájékoztatójának megtartására. 
 

Szecskő Gyuláné HVB elnök 
 

Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Ismerteti a Képviselő-testülettel a választások végleges 
eredményeit. Gratulál a polgármesternek és a képviselőknek az elért eredményekhez, valamint jó 
munkát kíván a megalakuló Képviselő-testületnek. 
Megköszöni a választás lebonyolításában résztvevő valamennyi dolgozó munkáját. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Megköszöni a tájékoztatást. 
 
 

2. Helyi Önkormányzati Képviselők fogadalomtétele, okmány aláírása, megbízólevél átadása 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri a képviselőket a fogadalom letételére, valamint az erről szóló okmány aláírására. Felkéri 
Szecskő Gyulánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét a képviselői fogadalomszöveg 
előolvasására, valamint a fogadalom okmányok és a megbízólevelek átadására. 
 

Szecskő Gyuláné, HVB elnök fogadalomszöveg előolvasása mellett a képviselők az 1990. évi LXV. 
törvényben előírt fogadalmat letették. 
 

Szecskő Gyuláné HVB elnök gratulál a képviselőknek és részükre átadta a fogadalom okmányokat 
és a megbízóleveleket. 
 
 

3. Polgármester fogadalomtétele, okmányok aláírása, megbízólevél átadása 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri a polgármestert a fogadalom letételre, valamint az erről szóló okmány aláírására. Felkéri 
Szecskő Gyulánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét a polgármesteri fogadalomszöveg 
előolvasására, a fogadalom okmány és a megbízólevél átadására. 
 

Szecskő Gyuláné, HVB elnök fogadalomszöveg előolvasása mellett Kómár József polgármester az 
1990. évi LXV. törvényben előírt fogadalmat letette. 
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Szecskő Gyuláné HVB elnök gratulál a polgármesternek, és részére átadta a fogadalom okmányt és 
a megbízólevelet. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Javaslatot tesz a kiküldött meghívó szerint az ülés napirendének megtárgyalására. 
A tisztségek megválasztásának lebonyolítása, amennyiben a jelöltek a nyilvános ülésbe nem 
egyeznek bele zárt ülés keretében történik. 
 

Felkéri a képviselőket javaslataik megtételére. Mivel nincs, a napirend megtárgyalására tett 
javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

A polgármester programjának ismertetése 
 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri Kómár József polgármestert programjának ismertetésére. 
 

Kómár József polgármester 
 

A választás alkalmával készített programjával megegyező a polgármesteri programja, ezért nem 
készített írásos előterjesztést. Szóban ismerteti programját, melyben  

 tájékoztatást ad a benyújtott pályázatok (ÉMOP, NDP) megvalósításáról; 
 önkormányzati intézmények további felújításairól (pl.: iskola villamossági rendszerének 

felújítás); 
 utak és járdák felújításáról; 
 község lakosságának munkahelyteremtéséről (zárt rendszerű gombaüzem, logisztikai 

központ); 
 árvíz elleni védekezésről; 
 fogászati ellátásról; 
 a község közbiztonságáról; 
 község szépítéséről, valamint 
 testvér falvakkal (szlovákiai, erdélyi) kapcsolat kiépítéséről. 

 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Megköszöni a tájékoztatást, valamint erőt, egészséget és jó munkát kíván a Képviselő-testületnek. 
 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri Kómár József polgármestert tegyen javaslatot az alpolgármester személyére. Az 
alpolgármestert a Képviselő-testület minősített többségével, azaz az új Képviselő-testületben 4 igen 
szavazattal, titkos szavazáson történik. 
 

Kómár József polgármester 
 

A kiküldött előterjesztésben már javaslatot tett György Istvánné személyére, akit a feladatok 
ellátására maximálisan alkalmasnak tart. Megkérdezi vállalja-e a tisztséget? 
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György Istvánné képviselő – alpolgármester-jelölt 
 

Vállalja az alpolgármesteré jelölését. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Az alpolgármester megválasztásához a Képviselő-testületnek ideiglenes jelleggel Szavazatszámláló 
Bizottságot kell választania a kiküldött előterjesztés szerint. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Szavazatszámláló 
Bizottság megválasztásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot 
hozza: 
 

191/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester titkos 
szavazással történő megválasztásának lebonyolítására ideiglenes jelleggel 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság elnökének: Kerestély Gyula 
          tagjainak: Kapuszta János 
     Papp Ákos 
képviselőket választja meg. 

 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri a megválasztott Szavazatszámláló Bizottságot a szavazás lebonyolítására, valamint az 
eredmény kihirdetésére. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Javasolja, hogy nyilvános és ne titkos szavazás keretében kerüljön megválasztásra az 
alpolgármester személye. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az alpolgármester megválasztását a törvényi előírásoknak 
megfelelően titkos szavazás keretében kell lebonyolítani. 
 

Megkérdezi György Istvánnét, alpolgármester-jelölttől kéri-e zárt ülés tartását is? Illetőleg, hogy az 
alpolgármester jelölt kívánja-e, hogy a Képviselő-testület személyes érintettség miatt kizárja a 
döntéshozatalból. 
 

György Istvánné képviselő - alpolgármester jelölt 
 

Nem kéri zárt ülés tartását, valamint részt kíván venni az alpolgármester megválasztásában. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felkéri a képviselőket, hogy vonuljanak el és tegyék meg szavazatukat, melyet utána a szavazó 
urnában helyezzenek el. Felkéri az ideiglenesen megválasztott Szavazatszámláló Bizottság tagjait, 
hogy ellenőrizzék le a szavazó urnát. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a titkos szavazás 
eredményéről készített jegyzőkönyvet töltsék ki és írják alá. 
 

A Szavazatszámláló Bizottság lebonyolította a titkos szavazást. Titkos szavazás keretében a 
Képviselő-testület megválasztotta György Istvánnét alpolgármesternek. A titkos szavazásról külön 
jegyzőkönyv készült, mely melléklete a Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvnek. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

192/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete György Istvánnét 
képviselőt 2010. október 15-től Heréd község alpolgármesterévé megválasztotta. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

Megköszöni a képviselőknek a megszavazott bizalmat. Ígéri, mindent megtesz, hogy a reá bízott 
feladatokat maximálisan teljesíteni tudja. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Felkéri György Istvánnét, alpolgármestert a fogadalom letételre, valamint az okmányok aláírására. 
Felkéri Szecskő Gyulánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét az alpolgármesteri 
fogadalomszöveg előolvasására, valamint a fogadalom okmány átadására. 
 

Szecskő Gyuláné, HVB elnök fogadalomszöveg előolvasása mellett György Istvánné alpolgármester 
az 1990. évi LXV. törvényben előírt fogadalmat letette. 
 

Szecskő Gyuláné HVB elnök gratulál György Istvánné alpolgármesternek, és részére átadta a 
fogadalom okmányt. 
 
 

III. Napirendi pont 
 

A polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Kómár József polgármester úr jelenleg bruttó 398.100 Ft illetményben részesül, melytől a törvény 
szerint kevesebb nem állapítható meg részére. A polgármester írásos kérelmében továbbra is 
illetménye 30 % - ának megfelelő költségátalány megállapítását kéri a Képviselő-testülettől. 
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő táblázat alapján a polgármesteri 
illetményt egy tized szorzóval magasabb, azaz bruttó 401.960 Ft összegben, valamint ennek 30% - a 
költségátalány megállapítását a választás napjára visszamenőlegesen elfogadni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kiküldött előterjesztésben a tájékoztató jellegű illetmény 
táblázatában 0,6-es szorzó helyett 10,6-es szorzónak kell szerepelnie, ezért ezt javítani szükséges. 
 

A javasolt emeléssel a polgármesteri illetmény 10,3-es szorzóról 10,4-es szorzóra emelkedik, 
melynek következtében havi bruttó 3.865 Ft-tal emelkedik a polgármester illetménye. 
 

Kómár József polgármester 
 

Bejelenteni személyes érintettségét. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Tavaly januárban a Képviselő-testület döntése értelmében megemelésre került a polgármester 
illetménye, mellyel a 13. havi jövedelem kiesését kompenzálták. Javasolja, hogy most ne 
emelkedjen a polgármester illetménye, és majd januárban térjük vissza az emelésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy felvette a kapcsolatot a Megyei Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósággal. Előkalkulációt készítettet, mely alapján hamarosan nyugdíjba mehet. De azt, hogy 
mikor megy nyugdíjba, ő fogja eldönteni. Addig, pedig őt is megilleti a polgármestereknek járó 
illetmény. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A polgármesteri illetmény nyilvános adat. 
 

Az SZMSZ szerint az utolsó javaslatot kell elsőként szavazásra tenni. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntéshozatalból kizárható az, akit az ügy személyesen 
érint. A kizárásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt, mely a megválasztott képviselők 
több mint felének a szavazatát jelenti, ez jelen esetben 4 igen szavazatot jelent. 
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Felkéri a képviselőket észrevételük megtételére. Mivel nincs, Kómár József polgármester 
szavazásból történő kizárását bejelentése alapján személyes érintettség miatt szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozza: 
 

193/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kómár József 
polgármestert bejelentése alapján, személyes érintettsége miatt a polgármesteri 
illetmény megállapítása döntéshozatalból a helyi önkormányzatokról szóló mód. 
1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 14. § (2) bek.-re figyelemmel kizárta. 

 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Szavazásra teszi Kerestély Gyula képviselő úr javaslatát, melynek értelmében a polgármester 
illetménye bruttó 398.100 Ft maradjon annak 30% -os költségtérítésével. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 2 igen és 4 nem szavazattal, 1 fő személyes érintettség miatti 
kizárásával az elhangzott javaslatot nem támogatta. 
 

Samu Alfonzné képviselő - korelnök 
 

Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a polgármesteri illetmény br. 401.960 Ft/hó 
összegben való megállapítását és annak 30% – a költségátalány biztosítását a választás napjára 
visszamenőlegesen. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, szavazzon. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen és 2 nem szavazattal, 1 fő személyes érintettség miatti 
kizárásával a következő határozatot hozza: 
 

194/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester 
illetményének megállapításáról szóló javaslat alapján Kómár József 
polgármester illetményét 2010. október 3. –tól összegszerűen 401.960,- Ft-ban 
(azaz: négyszázegyezer-kilencszázhatvan) állapítja meg, a 2010. évi 
illetményalap a 38.650,-Ft és a 10,4 szorzószám alkalmazásával a Pttv., a 
mód. 1994. évi LXIV.tv. 3.§ (2) bek. alapján.  

 

A főállású polgármester költségtérítését kérelmére a Képviselő-testület a Pttv. 
18.§ (2) bek. alapján illetménye 30%-ában állapítja meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés 
számfejtésére a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: körjegyző 

 

Samu Alfonzné képviselő – korelnök felkéri Kómár József polgármestert az ülés további napirendi 
pontjainak vezetésére. Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 

IV. Napirendi pont 
 

Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A kiküldött előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi a képviselőktől, hogy van valakinek 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az alpolgármester írásos kérelme alapján a törvényi minimumösszegnél kevesebb, a korábbival 
egyező 80.000 Ft tiszteletdíj megállapítását kéri. 
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Megkérdezi György Istvánné alpolgármester asszonytól, hogy bejelenti-e személyes érintettségét? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Igen, bejelenti személyes érintettségét. 
 

Kómár József polgármester 
 

György Istvánné alpolgármester bejelentése alapján személyes érintettség miatt az alpolgármester 
szavazásból történő kizárását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozza: 
 

195/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete György Istvánné 
alpolgármestert bejelentése alapján személyes érintettsége miatt az 
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása döntéshozatalból a helyi 
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 14. §(2) bek.-re 
figyelemmel kizárta. 

 

Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztésben kiküldött határozati javaslattal kapcsolatban 
van valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 fő személyes érintettség miatti 
kizárásával a következő határozatot hozza: 
 

196/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására tett javaslatot 
megvitatta, és a megválasztott alpolgármester György Istvánné tiszteletdíját 
2010. október 15-től 80.000,-Ft-ban állapította meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj számfejtésére a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: körjegyző 

 

V. Napirendi pont 
 

Bizottsági rendszer kialakítása; Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Törvényi előírás alapján minden 2.000 fő feletti település Képviselő-testületének választania kell 
Pénzügyi Bizottságot. További Bizottság választásáról a Képviselő-testület saját maga dönt. A 
korábbi évek tapasztalata alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottságot hozzon létre. A szociális kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület zárt ülés keretében 
döntsön, melyen minden képviselő részt vesz és saját belátása alapján szavaz a kérelmekről. 
Megkéri a képviselőket, hogy a zárt ülésen elhangzottak szigorúan bizalmasak, így arról ne 
beszéljenek a lakosság körében. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Emlékezteti a polgármestert, hogy korábban volt példa arra, hogy az ilyen lakossági visszajelzés 
alaptalannak bizonyult. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkérdezi a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökjelöltjét és a tagjelölteket, hogy elvállalják-e a 
jelölést, valamint beleegyeznek-e, hogy a Képviselő-testület nyílt ülés keretében válassza meg a 
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot. 
 

Samu Alfonzné képviselő – Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökjelöltje 
 

Igen, elfogadja a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökjelöltségét, valamint beleegyezik, hogy a 
Képviselő-testület nyílt ülés keretében válassza meg a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot. 
 

Papp Ákos képviselő – Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tagjelöltje 
 

Elfogadja a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tagjelöltségét, valamint beleegyezik, hogy a Képviselő-
testület nyílt ülés keretében válassza meg a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot 
 

Orbán Gábor képviselő – Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tagjelöltje 
 

Elfogadja a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság tagjelöltségét, valamint beleegyezik, hogy a Képviselő-
testület nyílt ülés keretében válassza meg a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a képviselőktől, hogy az előterjesztésben kiküldött határozati javaslattal kapcsolatban 
van valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megválasztásáról 
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, valamint 2 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

197/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 24.§ (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
   elnökének: Samu Alfonzné 
   tagjainak:  Orbán Gábor 
          Papp Ákos 
képviselőket választja meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt az SZMSZ módosításának 
előkészítésére. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: azonnal 

 

VI. Napirendi pont 
 

SZMSZ módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A törvényi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat SZMSZ-ét felül kell vizsgálni 6 hónapon 
belül. A mostani módosítással csak a bekövetkezett változásokat érintő pontok kerülnek 
módosításra. 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, az Önkormányzat 
SZMSZ-ének módosításáról szóló rendelet tervezetet szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

A 2010-es rendeletek között nem találtam a rendeletet. 
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Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2010 (X.15.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2007.(XI.27.) rendelete módosításáról 

Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása 
alapján a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2007.(XI.27.) 
rendelete ( a továbbiakban: SZMSZ.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 
(1) Az SZMSZ 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „ 9. § (1) A képviselő-testület választáskori létszáma 7 fő. A polgármester tagja a képviselő-
testületnek. 
 
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha a tagjai közül az ülésen legalább 4 fő jelen 
van.” 

 

 (2)  Az SZMSZ 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(4) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 

a) a képviselők 1/4-ének, vagy a bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára, 
az indítvány beadását követő két héten belül, valamint 

b) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott 
rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.” 

 

 (3)  Az SZMSZ 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több, 
mint a fele jelen van (4 fő). Az egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlevő 
települési képviselők több mint a felének, a minősített többséget igénylő döntéshez a települési 
képviselők több mint felének (4 képviselő) igen szavazata szükséges.” 

2. § 
 

(1) Az SZMSZ 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 „2.sz. melléklet 
 

A települési képviselők névsora, lakhelye, telefonszáma 
 

1. Kómár József (polgármester) Heréd, Kökényesi út 2/a. 06-70-339-7131 
 

2. György Istvánné Heréd, Kolozsvári u.3. 06-70-456-7706 
 

3. Kapuszta János Heréd, Rákóczi út 36. 06-70-569-6986 
 

4. Kerestély Gyula Heréd, Köztársaság u. 44. 377-119 
  06-20-923-9370 

 

5. Orbán Gábor Heréd, Bajcsy-Zs.u.12. 06-20-241-6274 
 

6. Papp Ákos Heréd, Csillag u.2. 06-70-374-7936 
 

7. Samu Alfonzné Heréd, Hatvani út 9. 377-020” 
(2) Az SZMSZ 3. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.sz. melléklet 
 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora 
 
 

Samu Alfonzné   elnök 
 

 Orbán Gábor     tag 
 

 Papp Ákos     tag” 
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3.§ 
(1) Ez a rendelet 2010. október 15-én  lép hatályba.  
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes szerkezetben 

való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 
 
 
 

Kómár József   Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester              körjegyző 
 

VII. Napirendi pont 
 

Egyebek 
 

A.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és az összeférhetetlenség szabályairól 
 

Kómár József polgármester 
 

Törvényi kötelezettség a képviselők vagyonnyilatkozat-tétele. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző kiosztja a vagyonnyilatkozatokat és aláíratja az átvételi 
elismervényt. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Meddig kell a vagyonnyilatkozatokat leadni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egy hónap a leadási határidő, november 2-ig kérjük leadni. 
 
 

B.) Gazdasági program (ciklusprogram) előkészítésre polgármester felhatalmazása 
 

Kómár József polgármester 
 

Hat hónap áll a megalakult Képviselő-testület rendelkezésére, hogy elkészítse gazdasági 
programját. Megkéri a képviselőket, hogy legkésőbb január végéig nyújtsák be elképzeléseiket. 
Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy már a 2011. évi költségvetésbe beépítésre kerülhetnek az 
elképzelések. 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, a gazdasági program 
előkészítésére polgármester felkérését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

198/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kómár József 
polgármestert a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 
91. § alapján elfogadandó 2010-2014 évi gazdasági program (ciklusprogram) 
előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 6 hónap 

 
 

C.) SZMSZ átfogó felülvizsgálatára körjegyzői meghatalmazása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az SZMSZ felülvizsgálatára is hat hónap áll rendelkezésre. Ha a képviselőknek van javaslatunk, 
hogy az új SZMSZ-ben mi kerüljön módosításra, kéri, hogy szíveskedjenek a képviselők hozzá 
eljuttatni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Lehet a Képviselő-testületi ülések hosszára is javaslatot tenni? 
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Orbán Gábor képviselő 
 

Mindig hétfőn ülésezik a Képviselő-testület? A munkahelyén szeretné jelezni, hogy ha készítik a 
beosztását figyelembe tudják venni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Igen, mindig hétfőn van a soros ülés. Lehet úgy szabályozni, hogyha este valahány óráig nem ér 
véget el kell napolni. 
 

Kómár József polgármester 
Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, az SZMSZ átfogó 
felülvizsgálatára körjegyző felkérését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

199/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Peterkéné dr. 
Farkas Andrea körjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi 
LXV.tv. (Ötv.) 18. § alapján a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló mód. 15/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
(SZMSZ) átfogó felülvizsgálatára. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 6 hónap 

 
 

D.) Hulladékszállítási Közbeszerzés felelősségi rend jóváhagyása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző Képviselő-testület a Perfectus Kft.-t bízta meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 
Az előterjesztés kiküldése előtt beszélt Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértővel, aki azt az 
információt adta, hogy ismételten hirdetményes eljárás keretében kell a közbeszerzésünket 
lebonyolítani. De szerencsére a hirdetményekért már az önkormányzatoknak nem kell fizetnie. A 
Képviselő-testület fogja meghozni a döntést, hogy melyik hulladékszállító céggel fog szerződést 
kötni. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait az előző ülésen megválasztotta a Képviselő-testület. 
Juhász Istvánné volt PÜB elnök továbbra is vállalta a pénzügyi szakértő szerepét a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságban, annak ellenére, hogy nem került be az új Képviselő-testületbe, melyet nagyon 
szépen megköszönünk neki. Ha a Képviselő-testület a felelősségi rendet elfogadja és a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai aláírják a nyilatkozatokat, akkor elindul a hulladékszállítási 
közbeszerzés. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, hulladékszállítási 
közbeszerzés felelősségi rendéről szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

200/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Heréd Község 
Önkormányzata települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtése, elszállítása 
és elhelyezése” tárgyban hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárása - e 
jegyzőkönyv mellékletét képező - felelősségi rendjét elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot az eljárás előkészítésére, a 
döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjesztésére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a folyamatos tájékoztatásra. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 
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E.) Fogászati ellátásról tájékoztató 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Szalai István fogorvos október 4.-ével benyújtotta 
felmondását. Hat hónap áll Dr. Szalai István fogorvos rendelkezésére, hogy a korábban megvásárolt 
praxisjogot értékesítse. Ha nem sikerül eladnia hat hónap alatt a praxisjogot, akkor az visszaszáll az 
önkormányzatra és az önkormányzat adhatja el újból. Ismerteti a benyújtott fogorvosi szerződés 
felmondását. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Valóban rossz a fogorvosi rendelő padlózata. Javasolja, hogy az új rendelőben kerüljön elhelyezésre 
a fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat is. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előző Képviselő-testület is úgy gondolta, hogy az új rendelőben fog helyett kapni a fogorvos, a 
védőnő és a gyógyszertár. Sajnos a pályázati kiírás ezt nem teszi lehetővé. Kb. 5 évig csak a 
háziorvosi ellátás valósulhat meg az új rendelőben. Utána viszont lehetőség nyílik, hogy a fogorvos 
és a védőnő helyett kapjon az épületben. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A költségvetésünkben szerepelt a fejlesztési lehetőségeinket sajnos az árvíz teljes egészében 
felemésztette. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Le kell ülni Dr. Szalai István fogorvossal és megbeszélni a dolgokat. Tudja nagyon jól, hogy azt 
sérelmezi, hogy nem megfelelő a környezet a fogászati ellátáshoz. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tavasszal már lakossági bejelentések alapján értestek arról, hogy Dr. Szalai István fogorvos elmegy 
Herédről. Akkor levélben megkereste ez ügyben, de arra a megkeresésre választ nem adott. 
Akkoriban érdeklődtek Dr. Harangozó Imre hatvani fogorvosnál a sürgősségi fogászati ellátás iránt, 
aki azt az információt adta, hogy hajlandó a herédi lakosság sürgősségi fogászati ellátását elvállalni, 
amíg nem tisztázódik Heréden a fogorvosi ellátás, de csak a hatvani rendelőjében. 
Kerestély Gyula képviselő úr által elhangzottakhoz csak annyit szeretne mondani, hogy pont az 
utolsó Herédi Hírmondóban tették közzé a nyertes ÉMOP orvosi rendelő pályázat kapcsán, hogy a 
felszabaduló háziorvosi rendelőbe kívánják a fogorvosi rendelőt áthelyezni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Próbáljunk meg egyezkedni Dr. Szalai Istvánnal a herédi fogászati ellátás ügyében. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Szalai István fogorvos október 4.-én benyújtotta felmondását. 
 

Kómár József polgármester 
 

Minél előbb biztosítani kell a herédi lakosság részére a fogászati ellátást. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Felháborítónak tartja, hogy egy fogorvos ilyet megtehet a helyi lakossággal. A fogorvossal 
korábban kötött szerződés biztos, hogy tartalmazott felmondási időt, mely arra szolgál, hogy 
helyére a felmondási idő alatt másik fogorvost tud keresni az Önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Előkerestette a 1997-ben kötött szerződést, mely nem tartalmazott felmondási időt, így megtehette 
Dr. Szalai István, hogy nem jelezte az Önkormányzat felé felmondását a fogászati ellátásra. 
Természetesen a rendkívüli felmondási okon kívül mindenkinek kötelessége megfelelő időt 
biztosítania. 
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Kómár József polgármester 
 

A napokban járt a rendelőben a fogorvosi széken kívül mindent elvitt a rendelőből. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jeleznie kellett volna ezt a szándékát is. A leltárt meg kell nézni, volt-e ott felvett ingóság 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, a fogászati ellátásról 
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

201/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a herédi lakosok 
fogászati ellátásának mielőbbi helybeni biztosítása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert a legkedvezőbb feltételek kidolgozására, vállalkozó 
fogorvosokkal és a finanszírozást biztosító MEP-el tárgyalásra. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a soron következő ülésén a tett 
intézkedésekről tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

F.) ÉMÁSZ 2011. évi közvilágítási ajánlata 
 

Kómár József polgármester 
 

Az ÉMÁSZ megkeresésében 16,40 Ft-os áron tudják 2011-ben a közvilágítási díjat biztosítani 
részünkre. Az ajánlatot elfogadhatónak tartja kevesebb, mint a tavalyi 17.30 Ft-os ár. Felkéri a 
képviselőket kérdéseik, észrevételeik megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ez ugyanaz az ajánlat, amit korábban már kaptunk? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem azonos azzal az ajánlattal. A korábbi ajánlat nem egy évre szólt, hanem hosszabb időre, 
valamint az ár csökkenését nem követte volna nyomon, ezért döntött a Képviselő-testület úgy, hogy 
nem élt a felkínált lehetőséggel. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, az ÉMÁSZ 2011. évre 
szóló közvilágítási ajánlatát szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

202/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMÁSZ 2011. évi 
közvilágítási ajánlatára a nettó 16,40 Ft/ kWh árat elfogadja. 

 

Felhatalmazza a Testület a polgármestert a villamos energia szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2010.11.15. 
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G.) Kistérségi Szociális Szolgáltatási koncepció felülvizsgálata 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A szociális feladatok ellátására kötött kistérségi társulások jól működnek. Jó a kapcsolat a 
Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálattal is. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ez a felülvizsgálat törvényi kötelezettség, ezért kell a társult Önkormányzatoknak határozatban 
elfogadni a felülvizsgálatot. 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, a Kistérségi Szociális 
Szolgáltatás koncepciójának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

203/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd település önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) 
és (5) bekezdésének megfelelően elkészített - az előterjesztés mellékletét képező 
- szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálatát.  

 

A koncepció felülvizsgálatában megfogalmazottakkal egyetért, annak 
megvalósítását támogatja.  

 

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

 

Határidő: 15 nap 
Felelős:  körjegyző 

 

H.) Indítványok, bejelentések 
 

 Idősek napjáról tájékoztató 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, hogy vegyenek részt az Idősek Napi ünnepségen, melyet november 19-én 
tartunk meg a Művelődési Házban a szokásos módon. 
 
 

 Október 23-i ünnepségről tájékoztató 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, hogy vegyenek részt az október 23-i megemlékezésen, melyet október 22.-
én a Művelődési Házban kerül megtartásra. A megemlékezésre a műsort az általános iskola 
készítette. 
 
 

 Herédi Általános Iskola villamos hálózatának felújításáról 
 

Kómár József polgármester 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató levélben jelezte, hogy az általános iskola villamossági hálózata 
elavult. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ülés előtt olvasta ezt a levelet. Véleménye szerint a felülvizsgálatra és a tervdokumentáció 
elkészítésére felkérhettük volna Homor Lászlót, aki a KMB-s iroda érintésvédelmi vizsgálatát 
ingyen elvégezte. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Komoly fejtörést okozott az elnyert számítógépek elhelyezése, mert a meglévő számítástechnika 
teremben nem volt elég hely az új számítógépek elhelyezésére. Ezért döntött úgy, hogy a könyvtárat 
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és a számítástechnika termet megcserélteti. Ehhez viszont megfelelő elektromos hálózatot kell 
kiépíteni. Ekkor újabb probléma adódott, mert a terem szellőztetése sem megoldott. A 
számítástechnika teremnek csak egy nagyon pici ablaka van, mely csak részben lehet nyitni. Ezért a 
szellőztetést csak klímaberendezés felszerelésével tudjuk megoldani. 
Jelen pillanatban a számítástechnika terem használata tűz- és életveszélyes, melyért nem tud 
felelősséget vállalni. Szakértelemmel rendelkező személyre volt szüksége, aki profin átvizsgálta az 
iskola teljes elektromos hálózatát és a vizsgálat eredményéről hivatalos papír tud az iskola részére 
készíteni. 
A tervdokumentáció elkészítése, a klímaberendezés felszerelése, a villamos hálózat kiépítése 
valamint a tűz- és érintésvédelmi felülvizsgálat elkészítése közel 1 MFt-ba kerülne, melyhez a 
szülői munkaközösséggel felajánlanak 600 eFt-ot a közösen szervezett jótékonysági bálból befolyt 
bevételből. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Erről most kell határoznia a Képviselő-testületnek vagy a következő ülésen is ráérünk dönteni? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Minél előbb szükséges lenne a munkák elvégzésére, mert addig a tanteremet nem tudják 
rendeltetésszerűen használni. A szükséges árajánlatokat már bekérte, mely alapján a JUBA Kft. 
szerelné fel a klímaberendezést, a Danfer Bt. készítené el az említett szakvéleményt és 
tervdokumentációt, valamint Szívós Endre egyéni vállalkozó építené ki a villamos hálózatot és 
készítené el a tűz- és érintésvédelmi felülvizsgálatot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti az elhangzottak alapján a Képviselő-testülettel a 
határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket. Mivel nincs, a Herédi Általános 
Iskola villamosság hálózat felújításáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

204/2010.(X.15.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános 
Iskola felújított számítástechnika tanterme villamoshálózata felújítását 
határozza el az intézmény igazgatójának előterjesztésére.  

 

Legkedvezőbb ajánlata alapján megrendeli árajánlatuk szerinti tartalommal: 
-  A Danfer Bt.-től (Jászberény, képviseli: Danszky Ferenc) megrendeli 

br.100.000 Ft díjazásért a szakvélemény és tervdokumentáció készítését; 
 

- Szívós Endre egyéni vállalkozótól (Pusztamonostor) a szükséges villamos 
kivitelezési munkákat, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatot br.: 
575.360 Ft díjazásért, mely a munka és anyagköltségeket egyaránt 
tartalmazza, valamint 

 

- a JUBA Kft.-től (Petőfibánya, képviseli: Juhász Erik) 1 db 5,3 KW-os 
klímaberendezés beszerelését br. 268.750 Ft díjazásért. 

 

A fenti felújítási munkákhoz a Képviselő-testület köszönettel elfogadja a szülői 
munkaközösség jótékonysági bálbevételekből felajánlott 600.000 Ft 
támogatását. 

 

A felújításhoz még szükséges 344 eFt-ot az önkormányzat az intézmény dologi 
előirányzat megtakarításából biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződések 
aláírására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Kómár József polgármester 
 

Hasonló a helyzet a hivatalban is, hetente megtörténik, hogy elmegy az áram, füstöl a vezeték. 
 

Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő 
 

Hasonló a helyzet a védőnői irodával is. 
 
 

 Homokzsák számla ügyében tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

A Vízügy a szeptember 11-i árvízhez igényelt homokzsákért a számlát benyújtotta. Levélben 
megkereste Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt, melyben segítséget kért tőle. Kérte, hogy járjon 
közben a Vízügyi Igazgatóságnál, hogy tekintsen el a számla kifizetésétől. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A homokzsákból kiszedett homokot hova kell elhordani? 
 

Kómár József polgármester 
 

A Bér patakra merőlegesen elkészített töltés tetejére szeretné a homokot rakni. A közmunkások a 
hivatal traktorjával hordják már a homokot, de nem győzik. Ezért arra gondolt, hogy beszélni fog 
Katona János TSZ vezetőjével, hogy a betakarítás után segítsen nekünk a homokzsákok 
felszedésében és a homok elszállításában. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jelenleg az önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy valakit megbízzon a homok elszállításával. A 
lakosság segítségét kell kérni a homokzsákok felszedéséhez és a homok patakparti töltésre történő 
elhordásához. A mostani vis maior igénylésünkben jeleztük, hogy a korábbi árvizek felemésztették 
tartalékainkat így kértük a 90 %-os támogatást, melyre kicsi az esély a vörösiszap katasztrófa miatt. 
 
 

 Adománygyűjtéséről a vörösiszap károsultjainak 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Szeretett volna a vörösiszap sújtotta területen lakók részére adományt gyűjteni, de több helyről 
hallotta, hogy már csak a pénzadományt tudják elfogadni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A rádióban hallotta, hogy mindenki fog kapni a köztársaság elnöktől levelet, melyben arra kér 
bennünket, hogy mellékelt csekkre történő befizetésekkel segítsünk a bajba jutottaknak. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskolában a diákönkormányzattól érkezett javaslat, hogy gyűjtsünk pénz a károsultaknak. 
Szintén kaptak levelet Hoffmann Rózsa oktatási államtitkártól, aki arra kérte őket, hogy a diákok 
bevonásával gyűjtsenek pénzt a vörösiszap katasztrófa károsultjainak. A nevelőtestület ezt az 
elképzelést támogatta, így az iskola is gyűjtést szervez. 
 

Kómár József polgármester 
 

Véleménye, hogy mindenki saját belátása szerint, olyan formában, ahogy tud segítsen a 
károsultaknak. 
 
 

 Ciklus időszakban végzendő munkával kapcsolatos bejelentések 
 

Kómár József polgármester 
 

Negyedik alkalommal választotta meg a herédi lakosság polgármesternek, ezért úgy érzi 
felhatalmazást kapott arra, hogy a falu érdekében tovább folytassa a megkezdett munkát. Megkéri a 
képviselőket, hogy legyenek toleránsak egymással, valamint minden döntésükkor a falu érdekeit 
tartsák szem előtt. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 

Hat cikluson keresztül tagja a Képviselő-testületnek. Véleménye, hogy lehetőséget kell biztosítani a 
lakosságnak arra, hogy meghallgassuk a véleményüket. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Megtiszteltetésnek vette, hogy a herédi lakosság bizalmat szavazott neki. Megígéri, hogy minden 
egyes döntésében a falu érdekeit fogja nézni és annak megfelelően fog dönteni. 
 
 

 Rendezési terv ügyében tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kovács József volt képviselő lánya a napokban telefonon megkereste, hogy tájékoztatást kérjen a 
Rendezési Terv módosításával kapcsolatban. Sérelmezte, hogy az önkormányzat édesapja földjének 
egy darabján utat kíván kialakítani az ő beleegyezésük nélkül. Részletes tájékoztatás adott Kovács 
József volt képviselő lányának továbbá a rendezési terv 2004. évben elfogadott terv munkarészét is 
kiküldte neki, hogy igazolja a kiszolgáló út már akkor is ott volt és nem a gombaüzemet, hanem a 
sportpálya mellett tervezett lakóövezetet szolgálja ki. 
 
 

 A Bér patak kitisztításáról 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az előző ülésen tájékoztatott bennünket, hogy hamarosan a Bér 
patak tisztítása megtörténik. Mikorra várható ez a tisztítás? 
Tamás Zoltán herédi lakosnak az első árvízi védekezéskor eltűntek a lapátjai. Kérdezi, hogy 
pótlására lenne-e lehetőség? 
 

Kómár József polgármester 
 

Sajnos a lakosság részéről biztosított szerszámok jó része valóban eltűnt vagy rosszabb állapotú 
szerszám került vissza a gazdájához. A hivatalba nem adtak le szerszámokat. Sőt az önkormányzat 
által a második árvíz idején vásárolt 25 db lapátból is csak kevesebb mint a fele került vissza pedig 
az önkormányzati lapátokat megjelöltük. 
 

Most kedden kint voltak a Vízügyi Igazgatóság emberei, akiknek elmondta, hogy a herédi 
lakosságtól érkezett hozzá jelzés, hogy mindegy 8 km-es szakaszon kitakarítanák a patak medrét, ha 
a Vízügyi Igazgatóság engedélyezi. A felajánlásra nem kapott semmilyen választ. A Zagyva folyó 
és a környező kisebb patakok medrének kotrása várhatóan 2011-2012-ben meg fog valósulni. 
 
 

 Vladár Sándor helyi lakos vízelvezetési kérelmének ismertetése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel Vadár Sándor kérelmét. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Véleménye, hogy amíg a patak kotrása meg nem történik a talajvíz nem fog visszahúzódni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Az árokrendszert kell előbb rendbe tenni, és utána elvárhatjuk, hogy a rendbetett árkokat a lakosság 
tartsa karban.  
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mit írjon vissza a kérelemre? Esetleg a probléma megoldásához kérjük ki a KÖVIZIG-es 
szakemberei véleményét? 
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Orbán Gábor képviselő 
 

Írjuk meg neki, hogy szem előtt tartjuk a kérését, de még az árokrendszer rendbetétele meg nem 
történik nincs mód az összegyűlt víz elvezetésére. 
 
 

 LEADER III. tengely pályázat elszámolásáról tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett a napokban a Hivatalba a LEADER végelszámolásról a tájékoztató, mely alapján 
megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a megigényelt támogatás teljes egészében nem tudjuk lehívni, csak 
közel 90%-ban. Rákérdezett Simon Attila pályázatíróra, hogy miből adódik az eltérés, aki 
elmagyarázta, hogy nem minden benyújtott tételünk felelt meg a kiírásnak így azon tételek nem 
kerülnek kifizetésre. Ez sajnos elkerülhetetlen, mert az MVH ragaszkodik az ÉNGY szerinti 
költségekhez míg a vállalkozók a közbeszerzésben nem eszerint adnak ajánlatot. 
 
 

 Vis maior igénylésekről tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Örömmel értesültünk, hogy a három vis maior igényünkből egy megérkezett mindegy 1,5 MFt 
összegben. Telefonált az Államkincstárba, ahonnan azt az információt kapta, hogy a második árvíz 
után benyújtott vis maior igénylésünk került kifizetésre. Tájékoztatást kapott, hogy a vis maior 
támogatás csak adható, ha marad pénz a kereten, akkor a további igényléseiket is ki fogják fizetni.  
 
 

 Olajgödör ügyében tájékoztatás 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Hol tart az olajtartály ügye, mert teljesen benövi a gaz és életveszélyessé válik a gödör? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A talajvizsgálatot már elvégezték, de sem a vizsgálat eredményéről sem a velük kötött szerződésről 
nincs további információnk. Rá fogunk kérdezni 
 

Kómár József polgármester 
 

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

 
 

Kmf 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 

 
 


