91-17/2010.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 18 órakor megtartott soros
üléséről.
Határozat
Tárgy:
száma:
214/2010.(XI.29.) Hulladékszállítási közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
215/2010.(XI.29.) ÉMOP „Új orvosi rendelő építés” közbeszerzési eljárásának
megindítása
216/2010.(XI.29.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. évi I-III.
negyedévi gazdálkodása
217/2010.(XI.29.) Körjegyzőségi köztisztviselők illetménykiegészítése
218/2010.(XI.29.) Herédi Általános Iskola fenntartói többlet órakeret biztosítása
219/2010.(XI.29.) 2011. évi koncepció elfogadása
220/2010.(XI.29.) Selejtezési Bizottság létrehozása
221/2010.(XI.29.) Molnár & Molnár 2004 Kft.-től mart aszfalt megrendelése
222/2010.(XI.29.) „Emlékpark” árokbővítési megbízás módosítása
223/2010.(XI.29.) Előirányzat átcsoportosítása
224/2010.(XI.29.) IskolaTej Program megállapodás meghosszabbítása
225/2010.(XI.29.) Dr. Istók László helyettesítő fogorvos rendelő bérleti díj
hozzájárulása
226/2010.(XI.29.) ÉMOP „Új orvosi rendelő építés” kivitelezési munkáihoz LX
Komfort Bt. megbízása műszaki ellenőrzési feladatokkal
Rendelet száma:
11/2010.(XI.30.)
12/2010.(XI.30.)

Tárgy:
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2011. évi ivóvíz és csatornadíjakról

2010. december 14.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-17/2010.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 29 -i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Papp Ákos képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő,
Juhász Istvánné közbeszerzés pénzügyi szakértő,
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagokat és a hivatali
dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 6 képviselő jelen van. Samu Alfonzné képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend előtti
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A beszámolót mindenki megkapta. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nincs, a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Hulladékszállítási közbeszerzés eljárást lezáró döntés meghozatala
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hulladékszállítási közbeszerzéshez szükséges minden képviselőtől egy nyilatkozat, hogy a
pályázatot benyújtó cégekkel nem állnak semmilyen kapcsolatban. Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési
szakértő előkészítette a nyilatkozatot, melyet most minden képviselőknek alá kell írnia.
Kómár József polgármester
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatot tett a hulladékszállítási közbeszerzés eljárást lezáró
döntését. Felkéri Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát a
Képviselő-testülettel.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
A november 8.-án megjelenő hulladékszállítási közbeszerzés ajánlattételi felhívására 4 cég
jelentkezett, akik meg is vásárolták a közbeszerzési dokumentációt. November 23.-ig lehetett a
pályázati anyagot benyújtani. 3 cég nyújtott be pályázatot, melynek alapján a:
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- Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a hulladék elszállítására a következő ajánlatot tette 120
literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 197 Ft+Áfa, a 60 literes gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 109 Ft+Áfa valamint az 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja 5.997
Ft+Áfa;
- AVE Hevesi Városfenntartó Kft. a hulladék elszállítására a következő ajánlatot tette a 120
literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 360 Ft+Áfa, a 60 literes gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 292 Ft+Áfa valamint az 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja 16.363
Ft+Áfa;
- A.S.A Magyarország Kft. a hulladék elszállítására a következő ajánlatot tette a 120 literes
gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja 340 Ft+Áfa, a 60 literes gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 288 Ft+Áfa valamint az 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja 14.500
Ft+Áfa áron vállalta.
A benyújtott ajánlatok alapján látszik, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a másik két
ajánlattevőhöz képest jelentősen alacsonyabb áron kívánja a szemétszállítás végezni. Hiánypótlási
felhívásunkban kértük, hogy nyilatkozzon arról, hogy valóban képes teljesíteni az ajánlattételi áron
a hulladékszállítást, indokolja meg alacsony ajánlatát. Válaszukból egyértelműen kitűnt, hogy ezek
mellett az árak mellett a szemétszállítást képesek teljesíteni. A másik felvetődött probléma, hogy a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. és az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. ugyanahhoz a
konzorciumhoz tartozik így fennáll a tisztességtelen piaci magatartás megszegésének lehetősége.
Mint a Közbeszerzési Bíráló Bizottság közbeszerzési szakértője kéri jelezni a problémát a
Gazdasági Versenyhivatalnak. Megkértük őket nyilatkozzanak arról, hogy valóban versenytársak-e
és nem végeznek-e piacfelosztást. Mind a két cég nyilatkozta, hogy teljesen függetlenek egymástól,
semmilyen egyezség nincs közöttük. A Gazdasági Versenyhivatal pedig majd eldönti, hogy a
valóságnak megfelel-e a két cég nyilatkozata.
A hiánypótlási felhívásnak mind a három ajánlattevő eleget tett így ennek megfelelően a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság meghozta döntését, melynek értelmében a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. ajánlatát javasolja elfogadni és lezárni a hulladékszállítási közbeszerzési
eljárást. Fennáll a kockázata annak, hogy a meghozott döntés ellen jogorvoslattal fognak élni.
Ebben az esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság döntéséig a mostani hulladékszállítást végző BioPannóniával szerződést köthet az Önkormányzat az átmeneti időre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A mostani ajánlatok nagyon hasonlítanak a 2008-as hulladékszállítási közbeszerzésünk
eredményeihez. Akkor a Képviselő-testület döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság helyben
hagyta. A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat közel 10 %-kal tudja csökkenteni
árait a 2010. évi árakhoz képest, mely igen kedvező lenne a herédi lakosokra nézve.
Abban az esetben, ha a kihirdetett eredmény ellen a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulnak
jogorvoslatért, akkor a december 13.-i ülésen a Bio-Pannóniával hosszabbíthatunk szerződés a
Közbeszerzési Döntőbizottság döntéséig.
(Orbán Gábor képviselő elhagyja a termet, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre
csökken.)
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet alaposnak találja, akkor az
Önkormányzatnak kell megfizetnie a jogorvoslati díjat, valamint a cég ügyvédjének a díját, mely
kb. 200. 000 Ft. Ha viszont a Közbeszerzési Döntőbizottság a Képviselő-testület közbeszerzési
eljárás lezáró döntését helyben hagyja, 4 évre a mostanitól kedvezőbb feltételek mellett tudjuk a
hulladékszállítást biztosítani a lakosság részére.
(Orbán Gábor képviselő visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre nőtt.)
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság és a Képviselő-testület a legkedvezőbb áron kínált szolgáltatást
fogadja el, a rendelkezésére álló nyilatkozatok alapján. Az azonos konzorciumhoz tartozás miatt
sem a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak, sem a Képviselő-testületnek nincs jogában a tett
nyilatkozatokat megkérdőjelezni, az a Gazdasági Versenyhivatal feladata. Az A.S.A. Magyarország
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Kft. ajánlata alapján a hulladékszállítási díjak közel 50 %-kal emelkednének a 2010. évi árakhoz
képest, mely nagyon megterhelné a lakosságot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
György Istvánné alpolgármester
Az 5 m3-es konténer díja az jelenti, hogy ennyiért szállítják el a lakosság részére külön kérésre
biztosított konténert?
Kómár József polgármester
Nem ez csak az a konténer ár, ami a Csap utcában kihelyezett. Abba az utcába a kukás autó nem tud
bemenni, ezért kell oda az Önkormányzatnak konténert biztosítania.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Holnap 15 órakor lesz a Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
A.S.A. Magyarország Kft. árajánlatát a Közbeszerzési Bíráló Bizottság semmiképp sem tartja
elfogadhatónak, mert az a lakosság részére árfeszültséget okozna. Ezért a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság nem javasol második nyertest hirdetni.
Kómár József polgármester
A Kistérségi Társulás polgármesterei a magas hulladékszállítási díjak miatt összefogtak. Felkértek
Hatvanban egy Ügyvédi Irodát, hogy a hulladékszállítási társulással kötött szerződést vizsgálja
felül. A hejőpapi szemétlerakóhoz hasonló hulladéktároló van Salgótarjánban. Már érdeklődtek az
árakról, lényegesen olcsóbb áron tudják biztosítani a hulladék lerakását.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a hulladékszállítási
közbeszerzési eljárást lezáró döntést az írásos javaslat szerint szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
214/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Heréd
Község
Önkormányzata települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére,
elszállítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza
meg:
1. Az eljárás eredményes
2. Valamennyi beérkezett ajánlat érvényes
3. Az eljárás nyertesének neve, címe és ajánlatának a bírálat alapját képező
tartalmi elemei:
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Ajánlat:
Részszempont

Nettó HUF

1.

1 db 120 literes gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja

197

2.

1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja

109

3.

1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének
díja

5997

4. A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
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5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az eljárás eredményének
kihirdetésére és a jogszabályi szerződéskötési moratóriumot követően a
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy forduljon a Gazdasági
Versenyhivatalhoz a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 20/A. §
(1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja alapján azon eset kivizsgálása érdekében,
miszerint az AVE Miskolc Kft., az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. cégeknek is
tagja, továbbá a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nek is részvényese az AVE
Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. (cím: 1062 Budapest, Andrássy út 64.,
cégjegyzékszám: 01-09-267745).
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

214/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozat melléklete
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi út 39.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Heréd Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása hetente csütörtöki
napokon.
Szelektív hulladék gyűjtése (papír és műanyag külön gyűjtve) havonta, minden hónap utolsó csütörtöki napján a
szolgáltató által biztosított zsákokban, kijelölt napokon külön díjazás nélkül történik.
A közszolgáltatás keretében ellátandó települések száma: 1
Belterület nagysága: 153,5 ha
Heréd község lakosságszáma: 2046 fő
Közszolgáltatásba bevont ingatlan száma: 779
Jelenlegi szerződött háztartások: 678 db 120 literes edényzet, 25 db. 60 literes kuka edényzet.
Közősségi célú intézmények száma: 8
KSH jelzőszáma: 10-20242
Lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 523,49 t./ év
A hulladék 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kódszáma: 20 03 01
A település közlekedési jellemzői: szilárd burkolatú utak,
Kiépített szilárd burkolatú utak hossza: 9 km.
Kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanító helyek - a közbeszerzési eljárás megkezdése időpontjának
megfelelő – állapota és megnevezése:
Hatvan külterületi 055/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (hatvani hulladék
átrakó állomás);
Vállalkozónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozásáról és ügyeleti
rendszer működtetéséről.
3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezete szerinti tárgyalás nélküli
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség
esetén részenként):
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Ajánlat:
Részszempont
1. 1 db 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
2. 1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
3. 1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja

Nettó HUF
197
109
5997
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AVE Miskolc Kft. és AVE Hevesi Városfenntartó Kft. konzorciuma
Konzorcium vezető
AVE Miskolc Kft.
3527 Miskolc, József A. u. 65.
Konzorciumi tag
AVE Hevesi Városfenntartó Kft.
3360 Heves, Károlyi M. u. 15.
Ajánlat:
Részszempont

Nettó HUF

1. 1 db 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja

360
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2. 1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
3. 1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja

16 363

A.S.A. Magyarország Kft.
2360 Gyál, Kőrösi út 53.
Ajánlat:
Részszempont

Nettó HUF

1. 1 db 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
2. 1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
3. 1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja

340
288
14500

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén
részenként):
Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: AVE Az ajánlattevő neve:
Kaposvári
Miskolc Kft. és AVE
A.S.A. Magyarország
Városgazdálkodási Zrt. Hevesi Városfenntartó
Kft.
Kft. konzorciuma
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelé
si
pontszá
m

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1 db 120 literes
678
gyűjtőedény
100
67800
55,175
37408,65
58,36176 39569,28
egyszeri ürítésének
díja
1 db 60 literes
25
gyűjtőedény
100
2500
37,95548
948,887
38,46875 961,7188
egyszeri ürítésének
díja
1 db 5 m3-es
4
100
400
konténer egyszeri
37,28326
149,133
41,94503 167,7801
ürítésének díja
A súlyszámmal
szorzott
70700
38506,67
40698,78
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-100
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:
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A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, az utána sorban következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz
viszonyított értékarányosítással kerülnek megállapításra.
Képlet: P = A legjobb /A vizsgált x (P max - P min) +P min;
(P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála
alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme).
Ajánlatkérő számára az alacsonyabb összegű ár a kedvezőbb.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:8.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Ajánlat:
Részszempont
1. 1 db 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
2. 1 db 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
3. 1 db 5 m3-es konténer egyszeri ürítésének díja

Nettó HUF
197
109
5997

Az adott ajánlat az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő nem hirdet második helyezettet.
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
Igen
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat
ajánlatával együtt benyújtotta-e?
Igen
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k
közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:12. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. november 30.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. december 10.
14.* Egyéb információk:
- Ajánlatkérő elfogadta a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nek az ajánlati árakra adott indokolását.
- Ajánlatkérő a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 20/A. § (1)
bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja alapján azon eset kivizsgálása érdekében, miszerint az AVE Miskolc Kft., az AVE
Hevesi Városfenntartó Kft. cégeknek is tagja, továbbá a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-nek is részvényese az AVE
Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. (cím: 1062 Budapest, Andrássy út 64., cégjegyzékszám: 01-09-267745).
Ajánlatkérő álláspontja szerint a fenti intézkedés nem érinti a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatok érvényességét.
Ajánlattevők ajánlatkérő felhívására arról nyilatkoztak, hogy nem végeztek piacfelosztást, kartellt, vagy egyéb, a
gazdasági verseny szabályai által tilalmazott cselekményt.
- A szerződéskötés tervezett időpontja 2010. december 13. 10.00 óra.
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének
napja:16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja:
Közzététel dátuma: 2010/11/08
Iktatószám:
32621/2010
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. november 30. 15.00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. november 29.
19.* Az összegezés javításának indoka: Heréd, 2010. november 29.
Kómár József
polgármester
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II. Napirendi pont
ÉMOP pályázattal megvalósuló új orvosi rendelő kivitelezése,
építési közbeszerzési eljárás megindítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására 3 cégtől kért árajánlatot. A beérkezett 2 ajánlat alapján az
ÉVIBER Kft. 260.000 Ft+Áfa áron, a Perfectus Kft. 250.000 Ft+Áfa áron vállalná a közbeszerzési
eljárás lebonyolítását. A kedvezőbb ajánlata és az eddigi problémamentes kapcsolat alapján a
Perfectus Kft.-t javasolja a szakértői feladatok megbízásával. A 2010. évi közbeszerzési tervünk
alapján ez az építési munka az akkori közbeszerzési szabályok alapján hirdetményes nemzeti
eljárásként került volna lebonyolításra. Azóta a Kbt. törvény módosult így lehetőség nyílt, hogy
egyszerű közbeszerzési eljárást folytassunk le, melyet nem kell hirdetni, hanem a Képviselő-testület
által javasolt vállalkozók bevonásával kerül lebonyolításra. Továbbá szükséges Közbeszerzési
Bíráló Bizottságot választani.
Kómár József polgármester
A szakértői tagok megválasztásához Juhász Istvánné a korábbi ciklusban volt Pénzügyi Bizottság
elnökét és Egyed János volt alpolgármestert javasolja a pénzügyi valamint a tárgy szerinti, műszaki
szakértői feladatok ellátására. A felkérést mind a ketten térítés nélkül elvállalták.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak egy képviselő is kell, hogy tagja legyen. Megkérdezi a
képviselőktől, hogy ki szeretne tagja lenni a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak? A közbeszerzési
eljárás alkalmával a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 3-4 alkalommal ülésezik.
A határozati javaslat 2.-es pontjában kell megjelölni azokat a vállalkozásokat, melyeket a
Képviselő-testület szeretne meghívni a közbeszerzési eljárásra. Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési
szakértő véleménye, hogy jobb több vállalkozást meghívni, mert így nagyobb a valószínűsége, hogy
sikeres lesz a közbeszerzési eljárás.
Kómár József polgármester
Véleménye szerint ajánlattevőknek a helyi vállalkozásokat mindenképpen hívjuk meg: a KAP-GAR
Bt.-t és a Bereczki és Társa Kft.-t. Továbbá azon vállalkozásokat, melyekkel már dolgozott együtt
az önkormányzat és az elvégzett munkájukkal meg voltunk elégedve pl.: Viktória Épker Kft.
(Kartal) és az Épkomplex Kft.(Gödöllő).
Javasolja, hogy ha a pályázat kiíró nem kéri az árazatlan költségvetést, akkor a pályázati anyag ne
tartalmazza, hiszen abból csak a későbbiekben baj lehet hasonlóan a LEADER III. tengely
elszámolásához.
A Képviselő-testületből ki szeretne tagja lenni a Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak?
Papp Ákos képviselő
Javasolja tagnak Orbán Gábor képviselőt.
Orbán Gábor képviselő
Elvállalja a tagságot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket javaslataik, észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, az ÉMOP „új orvosi rendelő építése” közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
módosított határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
299

215/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. ÉMOP pályázati támogatással megvalósuló új orvosi rendelő kivitelezés,
építési beruházás tárgyban Kbt. harmadik rész VI. fejezete szerint egyszerű
közbeszerzési eljárást indít, a Kbt. 251. § (2) alkalmazásával.
2. A közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület ajánlattevőként a következő
vállalkozásokat hívja meg:
o Bereczki és Társa Kft. (Heréd, képviseli: Bereczki János)
o KAR-GAR Bt. (Heréd, képviseli: Kapuszta Mihály)
o Viktória- Épker Kft. (Kartal, képviseli: Tóth-Ilkó Tamás)
o ÉPKOMPLEX Kft. (Gödöllő, képviseli: Molnár József)
3. A közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására a Perfectus Közbeszerzési,
Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér
35.) kéri fel 250 000 Ft + ÁFA szakértői díjazás ellenében
4. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai:


Juhász Istvánné pénzügyi szakértő



Egyed János tárgy szerinti szakértő



Orbán Gábor önkormányzati képviselő



dr. Dóka Zsolt és dr. Kirchhof Attila közbeszerzési és jogi szakértők
(Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.
2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)

5. Felkéri a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására
6. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő folyamatos
Kómár József polgármester
Megköszöni Dr. Dóka Zsolt és Juhász Istvánné Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak a
jelenlétet és a közbeszerzési eljárásban végzett munkájukat.
Dr. Dóka Zsolt és Juhász Istvánné Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai elköszönnek és távoznak az
ülésről.
III.

Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Felkéri a körjegyzőt, hogy
ismertesse az ott elhangzottakat a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Pénzügyi Bizottság nem talált a költségvetési rendeletben kifogásolni valót. A rendelet
szövegében történt módosítás a rendeletszerkesztés jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely két
pontot érintet egyrészt az 1 §-a „2010. szeptember 30. fordulónappal” szövegrésszel egészül ki,
másrészt a 4 §-ban az (1) és (2) bekezdéseit fel kell cserélni.
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A községet ért árvizek az Önkormányzat költségvetését súlyosan érintették. Több olyan feladat,
melyet a Képviselő-testület a talajterhelési számlára befolyt bevételekből kívánt volna
megvalósítani (pl.: Csap utcai vízelvezetés) elmaradtak, mert az árvízi védekezéshez és
helyreállításhoz került felhasználásra.
Kómár József polgármester
Valóban az árvizek jelentősen befolyásolták a 2010. évi költségvetésünket. De szerencsére a fizetési
problémáink megoldódtak.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló módosított rendelet
tervezetet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
11/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató keretében az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht)
65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Heréd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II. 12.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:
1.§
A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik:
„ 3. § A képviselő-testület 2010.09.30 fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat és
intézményeinek, valamint Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:

292.447 eFt-ban

Kiadási főösszegét:

292.447 eFt-ban állapítja meg.”
2.§

(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében szereplő 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul.
„ 4. § (2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak
szerint határozza meg:

I. Intézményi működési bevételek
II. Önkorm.sajátos működési bevételei
III.Önkorm. költségvetési támogatása
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
V. Átvett pénzeszköz összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány
Körjegyzőség pénzmaradványa
Pénzmaradvány összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

301

ezer Ft
14.739
94.624
115.617
19.234
28.466
272.680

19.184
583
19.767
292.447

(3)
(4)

A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet
3. sz. melléklete lép.
A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

„ 4. § (4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését intézményi
szinten az alábbiak szerint határozza meg:
ezer Ft
Önállóan működő és gazdálkodó
Körjegyzőség kiadásai:
Működési kiadás
-személyi jellegű kiadások
-munkaadókat terhelő járulékok
-dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás
Körjegyzőség összesen

40.525
30.236
7.177
3.112
240
2
40.767

Önállóan működő kv-i szervek kiadásai
Működési kiadás
-személyi jellegű kiadások
-munkaadókat terhelő járulékok
-dologi jellegű kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Felújítási, felhalmozási kiadás
Önállóan működő kv-i szervek összesen

121.878
73.747
18.237
29.894
1.255
4.128
127.261

Önkormányzat kiadásai
Működési kiadás
-személyi jellegű kiadások
-munkaadókat terhelő járulékok
-dologi jellegű kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Felújítás, felhalmozási kiadás
Önkormányzat összesen
Tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN

67.381
24.038
5.964
37.379
21.319
20.794
112.154
12.265
292.447

(5) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 4. § (5) A költségvetés általános tartaléka 755 e Ft.”
(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ 4. § (6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
meg az alábbi feladatok megvalósítására:
 LEADER. IV. tengely önrész
 NDP (parkoló, játszótér) önrész
 ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész

11.510 e Ft összegben határozza
1.308.000 Ft
6.309.000 Ft
3.893.000 Ft

(7) A R. 4.§ (7) bekezdésében szereplő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet
2. sz. melléklete lép.
(8) A R. 4.§ (10) bekezdésében szereplő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
4. számú melléklete lép.
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3. §
Az eredeti előirányzat változásának indoklását az 5. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület.
4.§
(1)
(2)
(3)

Ez a rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
IV.

Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. évi
I.-III. negyedévi gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A I-III. negyedévi gazdálkodásról készített beszámolót mindenki megkapta, mely véleménye szerint
igen részletesen tartalmaz mindent. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Kerestély Gyula képviselő
Az iparűzési adó 67 %-os teljesítését mi indokolta?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
I.-III. negyedévi beszámoló a szeptember 30-ig történt befizetéseket tartalmazza. Felszólításokra
jelentős befizetések történtek október-november hónapban, melyek még nem szerepelnek ebben a
beszámolóban. Jelenlegi számítások szerint az iparűzési adóból 78 %-os teljesítés történt. A
gépjárműadó teljesítés magas százalékát az indokolta, hogy jelentős tartozást rendeztek. Azon
adózók, akik időben jeleztek, hogy nem tudják adójukat befizetni kaptak részletfizetési lehetőséget.
Törekszik az adóhatóság az emberséges megoldásokra.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és
intézményei 2010. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
216/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Államháztartási törvény
79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei, valamint HerédNagykökényes Körjegyzőség 2010. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló
– a jegyzőkönyv mellékletét képező- tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el.
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V.

Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi koncepciója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta. 2011. évben azok a feladatok kerülnek
megvalósításra, melyhez a szükséges pénz a Képviselő-testület rendelkezésére áll. Az előző évekkel
ellentétben, 2010-ben jelentős pénzmaradványa nem lesz az önkormányzatnak. Kiemelt feladatnak
tartja továbbra is az árvíz elleni védekezést, melynek keretében az önkormányzatnak vásárolnia kell
egy szivattyút, megerősíteni a Bér patak jobb partoldalát, valamint csapófedelet készíteni a Smid
Andrásék házánál lévő átereszre. A felsorolt feladatok mind a talajterhelési számlára befolyt
bevételekből megvalósíthatók közel 2 MFt összegben. 2011-ben az önkormányzat továbbra is
igényt tart közmunkásokra, ha lesz rá lehetőség.
Papp Ákos képviselő
Tényleg igaz, hogy a közmunkásokra pályázni kell jövőre?
Kómár József polgármester
Valóban megváltozik a közmunkások alkalmazásának feltétele. Igaz, hogy 2010. évben jelentős
megtakarítást ért el az önkormányzat a közmunkások alkalmazásával, hiszen több (festési, asztalos,
javítási) munka csak anyagköltségen került megvalósításra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 2. pontjában javasolja, hogy a pályázat keretén belül
megvalósult beruházásoknál a 75 %-os vagy annál nagyobb mértékben támogatott pályázatok
kerüljenek előterjesztésre. A következő pont számozása csúszott egyet, így azt javítani szükséges 4.
pontról 3. pontra.
Az új 3. és 4. pontokban szereplő cafetéria juttatás mértékét a köztisztviselők és közalkalmazottak
részére a 2010. évi mértékkel azonos szinten kívánja tervezni a Pénzügyi Bizottság.
Az 5. és 6. pontokon nem kívánt változtatni a Pénzügyi Bizottság.
A 7. pontban a 2011. évre kitűzött feladatokat a Pénzügyi Bizottság rangsorolta – amelyről
összefoglaló készült, melyet minden képviselő megkapott.
Az összefoglaló alapján ismerteti a 2011. évi kitűzött feladatok rangsorát:
I. az előző évről áthúzódó kötelezettségek szerepeltetése (ÉMOP, NDP és LEADER IV.
pályázatok önereje);
II. a bér és bér jellegű kiadások (soros előrelépések, a jubileumi jutalom és nyugdíjba vonulók
munkavégzés alóli mentesítésének idejére jutó illetmény) tervezése. Illetve a szakszervezet
kérésének megfelelően a köztisztviselői illetménykiegészítés mértékének 5 %-ról 10 %-ra
történő emelése a Körjegyzőség középiskolai végzettségű köztisztviselői részére. Román
Ernő gazdálkodási előadó kimutatása alapján 604.000 Ft többlet kiadás keletkezne a
járulékokkal együtt Heréden. Ha a Képviselő-testület egyetért a kéréssel, akkor erről a
társult önkormányzatnak is döntenie kell, valamint a rendeletet is módosítani kell ennek
megfelelően.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket kíván valaki hozzászólni a szakszervezet kéréséhez?
Papp Ákos képviselő
A Pénzügyi Bizottság ülésén már elmondta, hogy jó dolognak tartja az illetménykiegészítés
emelését egyrészt, mert az elmúlt időszakban a köztisztviselői béreket nem emelték. Másrészt az
illetménykiegészítés emelésével úgy érezheti a köztisztviselő, hogy megbecsülik az elvégzett
munkáját.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdések megtételére.
Mivel nincs, a Körjegyzőség középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítés
mértékének 10 %-ra történő emelését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
217/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
szakszervezet kérését a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség középiskolai
végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének a Köztisztviselői törvény, a
mód. 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 44. § (2) bekezdésében lehetővé tett 20 %-os
mértéken belüli, a jelenlegi 5%-ról 10%-ra történő emelésére vonatkozóan és azt
támogatja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2010.12.13. testületi ülés
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A másik kérés az általános iskola részéről érkezett, melyben szeretnék, ha a társult önkormányzatok
fenntartói többlet órakeret biztosítanának az iskola részére, amelynek keretében egyes tantárgyak
csoportbontásban történő oktatására, valamint szakkörök, tömegsport foglalkozások tartására
használnának fel. Román Ernő gazdálkodási előadót megkéri, hogy az erről készített kimutatást
ismertessen a Képviselő-testülettel.
Román Ernő pénzügyi előadó
Az 1.800 Ft/óra áltag órabérrel 37 hétre számolva 1.522 eFt-os kiadás jelent az iskola fenntartói
társulás részére, ha a 10 %-os emelést hagynák jóvá, mely heti 18 óra többlet lenne. Készített egy
táblázatot a heti többlet órák többletköltségéről.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ez esetben a 1.522 eFt-os kiadás kerülne a társult önkormányzatok között felosztásra, melyet
természetesen a társult önkormányzatoknak is el kell fogadniuk.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy előbb kisebb fenntartói többlet órakeretet biztosítsanak a társult önkormányzatok.
Abban az esetben, ha ez jól működik tovább emelhető a fenntartói többlet órakeret óraszáma.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A társult önkormányzatok mindent megtesznek azért, hogy az általános iskolában jó színvonalú
oktatás folyhasson. Kiemelkedően jól felszerelt az intézmény, de sajnos a diákok tanulmányi
eredményein ez nem látszik meg.
Kómár József polgármester elhagyja a termet, hogy tájékoztatást kérjen telefonon a Bér patak
árvízi helyzetével kapcsolatban a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre csökkent.
Kómár József polgármester visszatért az ülésre, Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
növekedett.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy biztosítsunk az általános iskola részére heti 5 óra fenntartói többlet órakeretet.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola 5 óra fenntartói többlet órakeretre tett javaslatát szavazásra
teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
218/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi
Általános Iskola kérelmét, melyben az iskola részére 10 %-os mértékű fenntartói
többlet órakeret biztosítását kérik.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy heti 5 óra fenntartói többlet órakeretet
javasol a társult önkormányzatokkal történő költségvetési egyeztetést követően a
Herédi Általános Iskola részére a 2011. évi intézményi költségvetés tervezetébe
beépíteni.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetett
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap
tervezésre: 2011. február
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2011. évi koncepció következő pontja
III. a beruházások, felújítások, fejlesztések és beszerzések - a Pénzügyi Bizottság összefoglalója
tartalmazza, hogy a körjegyzőségnek, az önkormányzatnak és intézményei milyen
elképzeléseik vannak, melyet ismertet a Képviselő-testülettel:
- Körjegyzőség:
 a 2 db számítógép cseréje valamint
 a 8 db szünetmentes tápegység beszerzése.
- Önkormányzat:
 Házasságkötő terem felújítása – szükséges a teremben lévő székek cseréje. A régi
székekre a Plébánián igényt tartanak valamint a terem újra festése is szükséges.
- Herédi Általános Iskola:
 Szakmai eszközök beszerzése a költségvetési előirányzat terhére lehetséges.
 Épületek fejlesztése, felújítása – egészségügyi meszelés továbbra is, ha lesz rá
lehetőség közmunkások bevonásával, anyagköltségen. Az Iskola elektromos
hálózatának felújítását a Pénzügyi Bizottság szakaszosan javasolja, akár az
infrastrukturális pályázat keretében. Az iskola külső tatarozása csakis pályázati
lehetőségként valósítható meg, mert annak költségét az önkormányzat nem tudja teljes
egészében fedezni.
- Herédi Napközi Otthonos Óvoda:
 csoport szobák előtti folyosón linóleum cseréje – a Pénzügyi Bizottság véleménye,
hogy inkább kőburkolatú cserében kellene gondolkodni, mert a kőburkolat hasonló
összegből megvalósítható, de jóval tartósabb.
 főzőkonyha felújítása – a robotgép vásárlása minden évben szerepelt az óvoda
koncepciójában. Javasolják, hogy jövőre történjen meg a robotgép megvásárlása.
 csempe és járólap cseréje a konyhában átvihető a következő évre.
 a tagóvoda vizes blokkjának felújítását a minden évben kiírt infrastrukturális pályázat
keretében kerüljön megvalósításra. Ehhez az önrészt Nagykökényes önkormányzatnak
kell biztosítania.
Kómár József polgármester elhagyja az ülést, a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre csökkent.
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Művelődési Ház és Községi Könyvtár:
 színpadi világítás korszerűsítése, elektromos kapcsolószekrény felújítása, áthelyezése
valamint a
 színpadi függöny cseréje, összehúzó rész felújítása valósuljanak meg 2011. évben.
 kazánházban elektromos csatlakozási lehetőség elhelyezése;
 takarítógép vásárlása;
 főbejárat mellé korlát;
 ellopott csatornarácsok akna, fedlap pótlása mind olyan munkák, mely nem pénz
kérdése, így természetesen megvalósítható a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján.
 a nézőtéren galéria kialakítása és
 a nagyteremben 2 db nagyméretű ablak elhelyezése nem megvalósítható a Műv. Ház
külső felújítása most fejeződött be.
- Védőnői Szolgálat:
 digitális mérleg beszerzése megvalósítható.
 elektromos hálózat felújítása – ha elkészül az új orvosi rendelő a Képviselő-testület
tervei alapján később a védőnői szolgálat is helyet fog kapni az új épületben.
- Polgármesteri javaslat:
 pályázati önerők az első pontban már betervezésre kerültek;
 önkormányzati hivatal épület villamos hálózatának teljes felújítása – az iskola
villamos felújítását végző Szívós Endre egyéni vállalkozó már előzetes felméréseket a
pénteki nap folyamán elvégezte. Várhatóan kb. 2 MFt-ba fog kerülni.
 útfelújítások – Molnár & Molnár 2004 Kft. felajánlása alapján közel 500 tonna mart
aszfaltot tud biztosít az önkormányzat részére, melyből több utca útjának rendbetétele
megtörténhet.
 parkolók kiépítése az engedélyes tervek alapján – Somfai Péter tervező megküldte az
engedélyezéseket így ez a feladat is megvalósulhat 2011.évben.
 Kápolna utca 41. számú ház előtt egy beton, vagy fém vízelvezető kiépítése – korábbi
ülésen már megbeszélte a Képviselő-testület, hogy komplex megoldást kell találni a
vízelvezető árkok rendbetételére, melyhez szükség lesz szintezett térképre és tervek
készítésére. Ha pályázati lehetőség lesz a megvalósításra, megpróbál élni az
önkormányzat vele.
-

Kómár József polgármester visszatért, a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Várhatóan 16 MFt-tal kevesebb lesz a 2011. évi költségvetés, mint a 2010. évi költségvetés volt.
Így az előzőekben felsorolt feladatok megvalósulása esetén nem lesz több szabadon felhasználható
pénze a Képviselő-testületnek. Mégis a Pénzügyi Bizottság tovább rangsorolta a képviselők
javaslatát, melyek közül már több tervezésre került. De pl.: a KRESZ-táblák kihelyezésére még az
idei évben tervezve lett 200.000 Ft, mely továbbra is a Képviselő-testület rendelkezésére áll.
 Az iskolakert külső kerítésének felújítása csakis kizárólag pályázat útján valósítható meg.
 Köztemetőben új bejárati kapu készítése és a felújított ravatalozóba lélekharang beszerzése
megvalósítható. Érdeklődtünk, hogy mennyibe kerülhet egy lélekharang elkészítése. Az
információk alapján kb. 700.000 Ft-ért már lehet lélekharangot készíttetni.
 A támogatott szervezetek támogatását a 2010. évi szinten terveztük.
 Orbán Gábor képviselő javaslatát a HPV vírus elleni védőoltás ingyenes biztosítását a Herédi
Általános Iskolába járó leánygyermekek részére támogatja a Pénzügyi Bizottság. Megkéri
Orbán Gábor képviselőt, hogy ismertesse javaslatát a Képviselő-testülettel.
Orbán Gábor képviselő
Információi alapján a gyógyszergyártó cég a 90.000 Ft-os oltóanyagot nagyobb mennyiségben
47.000 Ft-os áron tudja biztosítani. Megkérdezte Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy hány 7.-es és
8.-os leánygyermek jár az iskolába? 23 fő leánytanulója van jelenleg a Herédi Általános Iskolának e
két osztályban. 4 évi elkötelezettség mellett az iskola felső tagozatos leánygyermekei részére
nyújtana biztonságos megoldást a védőoltás.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az iskola egészségügyi keretén kellene megvalósítani ezt a
javaslatot, melyhez a társult önkormányzatok beleegyezésére is szükség van. A szülők körében
pedig felmérést kellene készíteni.
 György Istvánné alpolgármester asszony javasolta, hogyha már a Művelődési Ház
nagytermében nagyobb méretű ablakok nem helyezhetőek el, legalább az ablakok alulról
történő nyitását oldja meg a önkormányzat. Nagyobb rendezvények alkalmával nagyon
megszorul a levegő. Ez a javaslat természetesen megoldható 2011. évben.
 Kapuszta János képviselő úr javaslata közt szerepel még az óvodai konyha árnyékolásának,
levegőztetésének megoldása, mely akár reluxa akár nagyobb ventilátor beszerzésével
természetesen megoldható.
 Kerestély Gyula képviselő úr javaslatai közt szerepel még az orvosi rendelők felújítása. Dr.
Istók László helyettesítő fogorvos járt kint Heréden és megnézte a fogászati rendelőt.
Véleménye szerint a mostani rendelője sokkal rosszabbul nézett ki, amikor a MÁV a
rendelkezésére bocsátotta. melyet saját költségén újított fel. Polgármester úrnak azt mondta,
hogy ez a kezelőegység javítás után használható.
Kerestély Gyula képviselő
A faluban lévő híd ebben a formájában már teljesen balesetveszélyes, felújításra szorul. Szeretné, ha
2011. évben megvalósulna a híd felújítása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
 Orbán Gábor képviselő úr javaslata közt szerepelt még a nemzeti színű lobogók kihelyezése
a főutak mentén ünnepi alkalmakra - ehhez szükségünk lesz az ÉMÁSZ-tól olyan
engedélyre, melyben engedélyezik a villanyoszlopaikra lobogótartó elhelyezését.
 Papp Ákos képviselő úr javaslata új utca tervezését - melyre minden további nélkül
lehetőséget biztosít az önkormányzat, ha a lakosság igényt tart rá. Közvilágításra minden
évben tervezünk, de most már nem csak lámpatestet kell beszereznünk, hanem oszlopokat
is.
 Samu Alfonzné képviselő asszony javaslatai közt szerepel még a Pékköz egyirányúsítása
valamint az olajtartály ügyének végleges megoldása.
Kerestély Gyula képviselő
A Köztársaság és Ifjúság utcák végén lévő lámpákba erősebb izzókra szeretné cseréltetni, mert
akkor jobban látható lenne éjszaka az a terület.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, az önkormányzat és intézményeinek 2011. évi koncepciójáról szóló módosított
határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
219/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és
más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi
fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás
szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az
intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
2.) A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani
kell.
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További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha
kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül
veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a fejlesztés
pályázat útján valósulhat meg és a támogatás mértéke a 75 %-ot eléri.
3.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó ún. „Cafetéria” juttatás
mértékét 2011. évben:
- amennyiben a Köztisztviselői törvény lehetővé teszi a 2010. évi mértékkel
azonos szinten, bruttó 330.000 Ft/évben (illetményalap 8,54 szorzatában)
javasolja tervezni.
4.) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére juttatott „Cafetéria”
szolgáltatás mértékét 2011. évben:
- a 2010. évi mértékkel azonos szinten, bruttó 197.500 Ft/évben javasolja tervezni.
5.) A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni azokat a működési kiadásokat,
amelyek az önkormányzat és az intézmények alapvető működéséhez nem
szükségesek.
6.) A végleges költségvetési kondíciók ismeretében – amennyiben lehetséges – a
nem várt kiadások, illetve a pályázati önrészek biztosítása érdekében általános
és céltartalék kerüljön beépítésre a költségvetésbe.
7.) A 2011. évre kitűzött, 4. sz. melléklet szerinti felújítási, fejlesztése feladatok
sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat:
1. Házasságkötő terem felújítása
Körjegyzőség:
2. 2 db számítógép
3. 8 db szünetmentes tápegység beszerzése
Általános Iskola:
A szakmai eszközök beszerzését az intézmény a költségvetési előirányzattól
függően tervezze, a felújítások pályázati lehetőségek kihasználásával
valósíthatók meg.
Óvoda: és a Konyha
1. Csoportszobák előtti folyosó (kőpadló) burkolása 200 e Ft
2. Konyhai robotgép vásárlása 1.600 e Ft
Művelődési Ház:
1. Színpadi világítás korszerűsítése, elektromos kapcsolószekrény felújítása
2. Színpadi függönyök cseréje, összehúzó rész felújítása
3. Kazánházban elektromos csatlakozási lehetőség elhelyezése
4. Takarítógép vásárlása
5. Főbejárat mellé korlát
6. Ellopott csatornarácsok akna, fedlap pótlása
Védőnői szolgálat:
1. Digitális személyi mérleg
Polgármesteri javaslat:
Járda és útfelújítás építés, csapadékvíz elvezetése:
1. Kápolna utca 41. számú ház előtt egy beton, vagy fém vízelvezető kiépítése
2. Önkormányzati hivatal épület villamos hálózatának teljes felújítása
3. Táncsics-Sport út egy szakaszának megerősítése, aszfaltszőnyeg borítása
4. Parkolók kiépítése az engedélyes tervek alapján
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Város és községgazdálkodás
1. Parkosítás, fák dísznövények telepítése (kötelező fapótlások)
2. A község főbb csapadék és talajvíz-elvezető árkainak felújításához tervek
készítése
3. Használt konténer vásárlása traktorok elhelyezéséhez
4. Sport öltöző előtti terület leaszfaltozása
Köztemető:
1. Új nagykapu bejáró kiépítése
2. Lélekharang beszerzése
Támogatások:
a 2010. évi szinten tervezendők.
Képviselői javaslatok közül sok már korábbiakban fel nem sorolt javaslatok közül
támogatja a testület az alábbi javaslatokat:
 Az iskola hetedik-nyolcadikos lány tanulóinak (20 fő) a HPV vírus elleni
védőoltás ingyenes biztosítása
 Nemzeti színű lobogók kihelyezése a főutak mentén ünnepi alkalmakkor
 Szivattyú és aggregátor beszerzése árvízi védekezéshez
 Óvodai konyhában árnyékolás megoldása
 Az ún.„Homokos” fásítása
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a 2011. évi önkormányzati és
intézményi költségvetést a fenti alapelvek szerint készítse elő.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. február 15.
VI.
Napirendi pont
A 2011. évi ivóvíz díj megállapítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte, hogy 2011. évre szóló ivóvíz és csatornadíjakat. Két ár
közül választhat a Képviselő-testület. Mi továbbra is az előző évekhez hasonlóan az alacsonyabb ár
elfogadását tartjuk reálisnak, így a díjak 5 %-kal emelkednek.
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi ivóvíz és
csatornadíjakról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért 2011. évben fizetendő díjakról
A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11.§. (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján, mint árhatóság, a Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. kalkulációját
elfogadva a 2011. évi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
1. Az ivóvízdíj nettó:
2. A csatornadíj nettó:

270,00 Ft/m3
225,00 Ft/m3

bruttó: 337,5 Ft/m3
bruttó: 281,25 Ft/m3
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2.§
(1)
(2)

Ez a rendelet 2011.01.01.-én lép hatályba. A rendeletben meghatározott díjakat 2011. január
1. napjától kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
VII.

Napirendi pont

Kérdések, egyebek
 Selejtezési Bizottság megválasztása
Kómár József polgármester
Selejtezési Bizottságot kell választunk, mert több olyan beszerzés és felújítás várható, melynek
folyamán meglévő tárgyak kerülnek leselejtezésre. Bizottsági tagoknak azon képviselőket javasolja,
akik napközben is itthon vannak. Javasolja, hogy Kerestély Gyula képviselő legyen a Bizottság
elnöke, Bizottság tagjai pedig legyenek Samu Alfonzné képviselő asszony és Orbán Gábor
képviselő. Megkérdezi a képviselőktől, van valakinek más javaslata? Mivel nincs, a Selejtezési
Bizottság tagjainak megválasztásra tett javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
220/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és
intézményeinél a leltározással összefüggő selejtezési feladatok ellátására
ideiglenes jelleggel működő Selejtezési Bizottságot hoz létre.
A Képviselő-testület a Selejtezési Bizottság elnökének Kerestély Gyula
képviselőt, tagjainak Samu Alfonzné és Orbán Gábor képviselőket választja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Bizottság eseti, szükségszerű
összehívását, a leltározáshoz kapcsolódó selejtezési feladatok ellátását
készítse elő.
Felelős: körjegyző
Határidő: szükség szerint
 Molnár & Molnár 2004 Kft. mart aszfalt felajánlásáról
Kómár József polgármester
Molnár & Molnár 2004 Kft. útfelújításból megmaradt mart aszfaltot ajánlott fel az
önkormányzatnak 2.000 Ft/tonna + Áfa áron. A felajánlott mart aszfalttal az útfelújítási munkákból
lehetne megvalósítani pár feladatot, melyek elmaradtak ebben az évben pénz hiányában.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Molnár & Molnár Kft. képviselője Molnár Attila a fizetést csak a jövő évben kérte és megfelel
számára az adóban történő jóváírás is.
Kómár József polgármester
Javasolja, 500 tonna mart aszfaltot rendeljünk meg a Molnár & Molnár Kft.-től.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére.
Mivel nincs, az 500 tonna mart aszfalt megrendelését a Molnár & Molnár 2004 Kft.-től szavazásra
teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
221/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Molnár
& Molnár 2000 Kft.(Heréd, képviseli: Molnár Attila) út felújításból származó
mart aszfalt értékesítésére 2.000 Ft + Áfa/tonna áron tett ajánlatát.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy önkormányzati útjai kátyúzásához, a
burkolatok megerősítéséhez legfeljebb 500 tonna, azaz 1 MFt + Áfa értékben
igényt tart a felajánlott mart aszfaltra, melynek vételárát 2011. évben a
vállalkozás helyi adójába történő beszámítással kíván rendezni.
Felhatalmazza a Képviselő-testület
megrendelésére, szerződéskötésre.

a

polgármestert

a

mart

aszfalt

Felelős: polgármester
Határidő:30 nap
 „Emlékpark”-ban elvégzendő munka módosítása
Kómár József polgármester
A Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött az ún. „cigánygödör”-ben árok bővítéséről a
Csillag utcától a Rákóczi F. utca felé. A Képviselő-testület határozata alapján a TÉR-ÚTKŐ Kft.vel az önkormányzat megkötötte a szerződést. Sajnos az időjárás és a talajviszonyok nem tették
lehetővé a munka teljes elvégzését. Ezért a TÉR-KŐÚT Kft. képviselője Petrik András felajánlotta,
hogy az elmaradt munka helyébe a Bér patak bal partján lévő áteresz csövét 40-50 cm-rel
mélyebbre helyezi. Ehhez a Képviselő-testületnek módosítani kell a 185/201.(IX.13.) számú
határozatát valamint a vállalkozóval kötött szerződést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület határozatában és a szerződésben is csak a műszaki tartalom módosulna, az ár
nem.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a Képviselő-testület
185/2010.(XI.29.) számú határozatának műszaki tartalmában történő módosítást szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:
222/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Emlékpark”
(a
volt ún. „Cigánygödör”) talajvíz elvezetésének céljából, vízelvezető árok
tisztítására, meder kialakítására és a Csillag utcai áteresz bővítésére a TÉRÚTKŐ Kft. (Veszprémvarsány - képviseli: Petrikné Vida Gabriella)
megbízásáról szóló 185/2010.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat műszaki
tartalmának módosítását határozza el a feladat egy részének elvégzését
lehetetlenné tevő talajviszonyok miatt.
A műszaki tartalom módosítás keretében az eredeti megbízás szerinti
változatlan vállalkozói díj mellett a Csillag utcai áteresz bővítése elmarad,
helyette a Bér patak bal partján lévő vízelvezető csövet 40-50 cm-rel lejjebb
helyezteti az Önkormányzat. Az elmaradt munkák megrendelése az időjárási
viszonyoktól függően történik meg.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: szerződés módosítására: 8 nap
a munka elvégzésére: 30 nap, illetve időjárástól függően
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 Előirányzat átcsoportosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előirányzat árcsoportosításáról szóló határozati javaslatot mindenki megkapta. A határozati
javaslaton történt módosítás, mert a Herédi Labdarúgó Club többlettámogatás iránti kérelmet
nyújtott be. Továbbá a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani Irodájának vezetője
Bohács János pv. őrnagy a napokban kint járt és kérte, hogy a Hatvan felé menő út mellett lévő
árkot mélyítesse ki az önkormányzat, mert a víz nem tud a Nógrád - Vanyarc patak felé elfolyni.
Ezért az Önkormányzat megrendelte a SZÉ-GÉ Trans Kft.-tól az árok kimélyítését valamint a
Hatvani út mellett lévő homokzsákok elhordását a Bér patak depóniájára.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a módosító határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
223/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladat
általános tartaléka csökkentésre kerül

740.700 Ft

Közcélú foglalkoztatás szakfeladat
1. számla osztálya (beruházás)
53. számla osztálya (munkaadókat terhelő járulékok)
54. számla osztálya (Készletbeszerzés)
56- számla osztálya megemelésre kerül (kféle dologi kiadás)

4.000 Ft
60.000 Ft
339.000 Ft
64.000 Ft

Önkormányzatok elszámolása költségvetési szakfeladat
Körjegyzőség támogatása megemelésre kerül

273.700 Ft

2. Finanszírozási műveletek szakfeladatának
Pénzügyi vállalkozástól hitelfelvétel előirányzatát megemeli 2.633.000 Ft
A zöldterület kezelés szakfeladat
1. számla osztályának (beruházás) előirányzatát megemeli

2.633.000 Ft

3. Óvodai nevelés, ellátás Heréd szakfeladatának
Dologi kiadásának előirányzatát megemeli 26.700 Ft
A működési bevétel előirányzatát megemeli
4. Óvoda és étkeztetés iskolai szakfeladat
Dologi kiadásának csökkentése
Beruházás előirányzatának megemelése
5. Város és községgazdálkodás szakfeladat
Ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni ért. jogok csökkentése
Önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladat
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás csökkentése
Civil szervezetek működési támogatása
Herédi Labdarúgó Klub többlettámogatásának emelése
6. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat
Pótlék és bírság bevételi előirányzatának emelése
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat
Támogatásértékű kiadások csökkentése
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26.700 Ft
330.000 Ft
330.000 Ft
-185.000 Ft
-65.000 Ft
250.000 Ft
369.000 Ft
-126.000 Ft

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Körjegyzőség többlet támogatása: bér
Munkáltatót terhelő járulékok
Beruházás
7. Ár-és belvízvédelemmel összefüggő szakfeladat
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás megemelése
Környezetvédelmi Alap számla terhére- a patakpart helyreállítása,
hatvani úti árok mélyítése, homokzsákok elszállítása gépi munkái

222.000 Ft
60.000 Ft
213.000 Ft

220.000 Ft

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi előirányzat
változásokkal együtt kerül sor.
 Vis maior igénylésekről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A mai napig a második 2010. június 1-i árvíz vis maior igénylés támogatása érkezett meg. Az első
május 17-i és utolsó, 2010. szeptember 11-i árvíz vis maior igényünk még ellenőrzés alatt van.
Kómár József polgármester
Szabó Zsolt országgyűlési képviselőtől azt az információt kapta, hogy hamarosan utalják a másik
két vis maior igényeket is.
 ÉMOP-2010-3.1.2/E pályázati lehetőségről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Több helyről is kaptunk tájékoztatást, hogy lesz lehetőség árvízi károk helyreállítására pályázni.
A probléma csak az, hogy az árvizek során a legnagyobb kár nem önkormányzati tulajdonban esett,
hanem az állam és a lakosság tulajdonában. Tájékoztatást kért több helyről is ezzel kapcsolatban,
melyre a válaszok remélhetőleg a Képviselő-testület decemberi ülésre meg fognak érkezni így majd
a továbbiakról a következő ülésen fog tájékoztatást adni.
 CoolTej az Iskoláknak Alapítvány együttműködési megállapodásáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jól működik szeptember óta ez a program. Minden nap megérkezik az iskolába az ingyenes tej.
Pozitív visszajelzést kapunk az iskolától, így javasoljuk az együttműködési megállapodás
meghosszabbítását újabb 1 évre.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a CoolTej az Iskoláknak
Alapítvány együttműködési megállapodásának meghosszabbítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
224/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Cool
Tej az Iskoláknak” Alapítvány (Budapest) Iskolatej Programját és úgy
határozott, hogy 2011 évben továbbra is rész kíván venni a Programban,
amennyiben az önkormányzatnak anyagi kötelezettségvállalást nem jelent.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés,
valamint az együttműködési megállapodás aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
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 Dr. Istók László helyettesítő fogorvos bérleti díj kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A fogorvos úrnak a MÁV-val kötött bérleti szerződését módosítani kellett, hogy a herédi és
nagykökényesi betegeket is tudja fogadni a MÁV rendelőjében. A MÁV ezért megemelte a bérleti
díját. Kérte a fogorvos úr, hogy segítsünk be neki a megemelkedett bérleti díj fizetésébe. Gáspár
Tamás nagykökényesi polgármester úrral megbeszélték, hogy a két település létszámarányosan járul
hozzá a többlet kiadáshoz. Időközben a MEP megküldte a fogászati finanszírozás korrigálását, mely
többletet eredményezett, így javasolja, hogy a keletkezett többletet a bérleti díj hozzájárulásba
számítsuk be így Herédet a havi 15.000 Ft többletből 11.550 Ft érinti. Továbbá a herédi és
nagykökényesi betegek ellátására külön számítógépre, nyomtatóra és internetre van szüksége. Az
internet csomagot már el is intéztük. Holecz Tamás informatikusunk csütörtökön, megy és segít a
fogorvos úrnak a számítógép, nyomtató összeszerelésében valamint az internet feltelepítésében.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a fogorvos úrnak fizetendő
bérleti díj hozzájárulását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
225/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ellátás
helyettesítési feladataihoz az IST-DENT Eü. Szolgáltató Kft. részére (képviseli:
Dr. Istók László) 2010. december 1-jétől a helyettesítés időtartalmára, de
legfeljebb 1 évre lakosságszám-arányosan havi 11.550 Ft bérleti díj
hozzájárulást biztosít figyelemmel a bérleti díj és a MEP finanszírozás
emelkedésére is.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a határozat szerint a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos
 2011. évi kéményseprői díjról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkaptuk a 2011. évi kéményseprési díjról szóló értesítést. A kéményseprés díját a Heves Megyei
Közgyűlés rendelettel alapítja meg, nekünk ebbe beleszólásunk nincsen.
 Rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresen tájékoztat bennünket a várható
időjárásról. Így arról is kaptunk tájékoztatást, hogy rendkívül hideg és csapadékos tél várható. Kérik
a polgármestert, hogy készüljön fel az önkormányzat a rendkívüli időjárásra. Kerestély Gyula
képviselő úr az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a markológépét, ha szükség lesz rá.
 TIOP pályázattal kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A TIOP pályázattal kapcsolatban felmerültek kisebb problémák, melyeket sikerült megoldani. Így
hamarosan az elszámolás befejeződik.
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 Védelmi terv készítéséről
Kómár József polgármester
Hamarosan el fog készülni a község új Védelmi Terve. Minden képviselőnek lesz benne feladat.
 ÉMOP új orvosi rendelő építéséhez műszaki feladatok ellátására műszaki ellenőr
megválasztása
Kómár József polgármester
Három cégtől kértünk a műszaki ellenőrzési feladatok ellátásra árajánlatot. A beérkezett ajánlatok
alapján a LX Komfort Bt. (Hatvan) ajánlata a kedvezőbb. Javasolja, hogy a LX Komfort Bt. –t
bízza meg a Képviselő-testület a műszaki ellenőrzés feladatával.
Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP új orvosi rendelő
építés műszaki ellenőrzés feladatának ellátására a LX Komfort Bt. megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
226/2010.(XI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
ÉMOP „Új orvosi rendelő építése” címen elnyert pályázat megvalósításában a
műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére kedvezőbb ajánlata alapján, 315.000,Ft+ÁFA díjazásért a pályázatban részben elszámolható költségként a 2011. évi
költségvetés terhére, az LX Komfort Bt. –t (3000 Hatvan, Széchenyi út 6.
képviseli: Tóth János) bízza meg.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: megbízásra: 15 nap
műszaki ellenőrzésre 2011. évben értelem szerint
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik segélykérelmek elbírálására.
Kómár József polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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