91-11/2010.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott rendkívüli
üléséről.
Határozat száma:
125/2010.(VI.29.)
126/2010.(VI.29.)
127/2010.(VI.29.)
128/2010.(VI.29.)
129/2010.(VI.29.)
130/2010.(VI.29.)
131/2010.(VI.29.)
132/2010.(VI.29.)
133/2010.(VI.29.)
134/2010.(VI.29.)
135/2010.(VI.29.)
136/2010.(VI.29.)

Tárgy:
2010.06.01-i árvíz vis maior igényléséről
A Bér patakra Tarcsi-völgytől lévő gát megerősítéséről
Árvíz utáni helyreállítási munkák elvégzésére kivitelező kiválasztásáról
Iskolatej Programról
Óvodai festékpályázat reklám feltételeiről
Római Katolikus Egyház többlettámogatásáról
Herédi zsidó temető rendbetételére megállapodásáról
Ált. Iskola nyári programokhoz előirányzat biztosításáról
Koraszülött gyermekért alapítvány támogatásáról
Heves Megyei Hírlap települési cikk ajánlatáról
KMB-s iroda villamossági érintés védelmi vizsgálatáról
Rákóczi utcai fenyőfák kivágásáról

2010. július 14.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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91-11/2010.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2010. június 29 -i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, IlkóTóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács
József, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert
a megválasztott 10 képviselőből mind a 10 képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
Kovács József képviselő
Véleménye szerint előbb a falu határában lévő gátat kell megerősíteni és csak utána a beállók
helyreállításával foglalkozni.
Kómár József polgármester
Egyetért a képviselővel, de ezt az első napirendi pontban fogjuk megtárgyalni.
Ismételten javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend
I. Napirendi pont
A 2010. június 1-jei árvízzel kapcsolatos tájékoztatás és árvízi határozathozatal
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A kiküldött előterjesztés mindent tartalmaz. Szeretne köszönetet mondani mindazon
képviselőknek, akik részt vettek az árvízi védekezésben. A lakosság részéről most kevesebb
segítséget kaptunk, hiszen a mostani árvíz hétköznap érkezett és nagyon sokan már elindultak
dolgozni. Az árvízi védekezéshez 2 napig vízügyi szakember segítségét kértük. Az általuk
végzett munkák szakszerűek voltak, a védmű a mai napig áll. A megépített védmű majd csak
akkor kerül lebontásra, ha a falu határában meglévő gát megerősítése megtörténik.
Felkéri a képviselőket észrevételeik és kérdéseik megtételére.
Kovács József képviselő
Továbbra is az a véleménye, hogy előbb a falu határában lévő gátat kell megerősíteni, és csak
utána kell a falu területén keletkezett károk helyreállításával foglalkozni. Hiszen újabb esőzés
esetén a gát nem biztos, hogy megvédi a falut a következő árvíztől.
Kómár József polgármester
Egyetért a képviselővel csak az a baj, hogy a lakosság a helyreállítási munkákat őtőle kéri
számon. Az igazsághoz viszont az is hozzá tartozik, hogy nem lenne az önkormányzat köteles
ezeket a keletkezett károkat helyreállítani. A Kápolna utcai bejárók helyreállítási munkája során
megtaláltunk a lefektetett áteresz csöveket, melyek túl mélyen voltak. A Közútkezelő Kht. nem
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hajlandó segíteni a helyreállítási munkálatokban, sőt felszólította az önkormányzatot, hogy a
főutak mentén kihelyezett homokzsákokat távolítsuk el, mert veszélyeztetik a közúti
közlekedést.
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
A biztosítótól nem kérhetünk pénz a bejárókban keletkezett károk helyreállítására?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A biztosító csak arra fizet, ami az önkormányzati biztosításban szerepel. Az állami utakban
keletkezett károkra a biztosító csak „szívességi” alapon fizet, ha fizet. Az önkormányzat a Műv.
Ház beázása miatt kaphat pénzt a Biztosítótól.
Kómár József polgármester
Új gát építése engedély köteles, melyhez vízügyi szakember segítsége szükséges valamint a
jogszabályban előírtaknak megfelelően kell elkészíteni pl.: tervrajz, vízjogi engedély stb. De ha
a meglévő gátat csak megerősítjük és megmagasítjuk, akkor ahhoz úgy tudja nincs szükség
engedélyekre.
Kovács József képviselő
A patak képes a gát által felhalmozott víz fogadására. A megerősítésnek köszönhetően többé
Herédet nem érhetné a május 16-i árvízhez hasonló.
György Istvánné képviselő
Valóban szükség volt a vízügyi szakemberre az árvízi védekezésnél, mert a lakosság hallgatott
rá. Egyetért Kovács József képviselővel, hogy addig a Sport úti védművet nem szabad elbontani,
amíg a falu határában lévő gátat meg nem erősítjük.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Simon Zoltán vízügyi szakember azt ígérte, hogy jelentést fog küldeni, melyben kért tőle
javaslatot a jövőbeni árvízi védekezésre is. Véleménye, hogy a Sport utcában kiépített védművet
a Csap utcában is folytatni szükséges. A TSZ járműveinek csak egy szakaszon hagyva utat a
szántóföldhöz való bejárásra, melyet árvíz esetén homokzsákokkal el lehetne zárni.
Kómár József polgármester
Kb. 25.000-30.000 homokzsák lett felhasználva a védekezéshez. Sajnos a zsákokban lévő
homok nem megfelelő a gát megerősítéséhez. Jelenleg a faluban kb 4.000 homokzsák van még
kint.
György Istvánné képviselő
Krizsán Zoltán házát Simon Zoltán segítségével rakták körbe szakszerűen vízzáró réteget
képezve fóliával.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hasonlóan a Csap utcában Zsoméknál a késznek gondolt gátat lebontatta, és újból megépíttette,
mert az első áteresztette volna a vizet. Véleménye szerint jó volt, hogy itt segített.
Kómár József polgármester
A lényeg, hogy a második árvizet sikerült megfogni azzal, hogy a falu határában a meglévő
gátat megmagasítottuk. Ha az a gát nem készül el, akkor Herédet ismét elöntötte volna a víz. A
Sport utca árkait ki kell tisztítani. A szántóföldek megközelítésére egy helyet kell bejáratót
biztosítani és az árok túloldalán a földek végében kell utat hagyni a szántóföldek
megközelítésére.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A talajterhelési
számlánkon lévő 6 MFt már felhasználásra került az árvízi védekezésre, valamint a LEADER
III. pályázat finanszírozásához kért folyószámlahitelből 3,5 MFt-ot már felhasználtunk, melynek
összes kamata 100.000 Ft körül várható.
Juhász Istvánné képviselő
A 100.000 Ft felszámolt kamat, az véleménye szerint összesen nem sok.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Rossz, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban nincs szabad pénzeszköze. De az is igaz,
hogy a LEADER III. tengely pályázati munkái befejeződtek és ahhoz, hogy az államtól a
támogatást igényelhető legyen minden számlánkat ki kellett fizetni, mely összesen kb. 30 millió
Ft. A május 16-i árvízi védekezési munkáira kifizetett az önkormányzat 5,2 MFt-ot, mely 70 %ára úgyszintén benyújtottuk a vis maior igényünket. A vis maior igény befogadásáról már
megkaptuk az értesítést. A második árvízhez további 2.167.700 Ft fizettünk ki. Így összesen
árvízi védekezésre 7,3 MFt-ot költöttünk, melynek csak a 70 %-át fogja az állam megfizetni.
Heves megye 2010. június 4-től katasztrófa sújtotta területnek lett nyilvánítva, ezért a június 1én elért második árvíz védekezési költségét sem fogjuk 100 %-ban visszakapni. Jelenleg az
önkormányzat folyószámlahitel keretéből tudnánk még a gát megerősítést finanszírozni,
mindösszesen 1 MFt összegben.
Kómár József polgármester
Kerestély Gyula képviselő mindig azt mondta, hogy az összes pályázati lehetőséggel élni kell.
Az önkormányzat az előző években minden pályázati lehetőséget megragadott. Ezek az EU-s
pályázatok mind utófinanszírozottak, ez az oka annak, hogy most az önkormányzatnak nincs
szabad pénzeszköze. Sajnos az állam nem tudja a saját önerejét az EU-s pályázatokhoz
biztosítani, így nem fizet.
Juhász Istvánné képviselő
Itt kezdődik a probléma, hogy az önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy pályázaton és utána
nem tudják a támogatási összeget időben kifizetni, ezért lesz az önkormányzat fizetésképtelen.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester úr beszélt ez ügyben Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel, aki annyiban tudott
segíteni, hogy már kint jártak ellenőrizni a benyújtott I. részelszámolást.
Kómár József polgármester
Kovács József képviselővel egyetért, az első és legfontosabb feladata most az önkormányzatnak,
hogy a gátat megerősítse. Ha ez megtörtént csak utána lehet a védmű egy részét elbontani. Az
önkormányzat mindkét árvíz idejár segített az árvízi védekezésben és annak, aki kért segítséget
is adott az önkormányzat. A gát megerősítése érdekében a költségvetésben az út és járda
felújításra tervezett összeget is fel lehet használni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy az önkormányzat szerezze be a földtulajdonos, a TSZ hozzájárulását a gát
megerősítéséhez, valamint kérünk árajánlatot a gát megerősítési munkáira.
Kómár József polgármester
A TSZ vezetőjével Katona Jánossal már beszélt erről, aki szabad kezet biztosított az
önkormányzatnak. Ő mindig is hangoztatta, hogy ha a Tarcsi-völgyből megindul a víz baj lesz.
Ez most be is következett. A második árvízkor kivitte a Katasztrófavédelem szakembereit a
Tarcsi-völgybe, akik azt mondták, hogy ilyet még soha nem láttak.
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Kovács József képviselő
Szerdán reggelre a gát tetején lévő homokzsákig ért a víz, attól félt, hogy a gát nem bírja el a
vizet.
Kerestély Gyula képviselő
Egyetért a gát megmagasításával. De utána a faluban kell az árkokat rendbe tenni. Valamint
szükséges lenne zsilipek építésére is, mellyel még jobban tudjuk a víz útját szabályozni. A falu 3
nagy ártérrel rendelkezik, melyeket ha rendbe tesszük a későbbiekben árvíz esetén megvédik a
települést az árvíztől.
Kómár József polgármester
Ahhoz, hogy zsilipeket építsük komoly rajzok, engedélyek szükségesek, melynek a költségei
sokba kerülnek viszont a zsilipekkel a település megvédhető komolyabb árvízzel szemben.
Valóban van több árterületünk is ilyen a „Bika rét” is, ahol most is áll a víz, de az már
szántóföld.
György Istvánné képviselő
Ez a mostani árvíz sokakat ráébresztett arra, hogy milyen sok szerepe van a megfelelő
átereszeknek. Véleménye, hogy szabályozzuk rendeletben az átereszek tisztítását, és aki nem
tesz eleget a rendeletnek, büntessük meg.
Kerestély Gyula képviselő
A rendelet még nem old meg minden problémát, mert az átereszek tisztántartásának
ellenőrzésére felelőst kellene választani.
Kómár József polgármester
A vis maior igényléshez szükséges az első határozatunk. A második határozatunk, pedig a gát
megerősítéséről fog szólni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A vis maior igénylésről szóló határozati javaslat csak annyiban módosul, hogy a „felmért és
igazolt károk” szövegrész helyére a „költségek” szövegrész lép, így pontosabb.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a vis maior igénylésről
szóló módosított határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
125/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2010.06.01-02-én lezajlott árvízi védekezésről szóló polgármesteri
tájékoztatót.
A vis maior igénybejelentéshez a Képviselő-testület nyilatkozza az
alábbiakat:
- A káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat intézményeire és a
tevékenységével kapcsolatos felelősségi károkra a Generali-Providencia
Biztosító Zrt-nél 2009.02.04-től fennálló vállalkozói vagyonbiztosítással
rendelkezik.
- helyreállítási kárigényt az önkormányzat az árvízzel kapcsolatban nem
nyújt be,
- a védekezéssel költségek igényléséhez kapcsolatban nyilatkozza, hogy saját
erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja
megoldani.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az
árvízi védekezési munkákhoz kapcsolódó költségekre a 8/2010.(I.20.)
Kormányrendelet szabályai szerint vis maior támogatást igényeljék.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a további intézkedésekről
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: 2010.07.02.
Felelős: polgármester, körjegyző
A körjegyző asszony felolvassa a gát megerősítéséről szóló határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a gát megerősítéséről
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
126/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a község
határában a Bér patakra merőlegesen épített Tarcsi-völgyi gát megerősítését
vízügyi szakemberek bevonásával, tulajdonosi nyilatkozatok beszerzésével.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges felmérés elvégzésére és
a Képviselő-testület tájékoztatására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
György Istvánné képviselő
Magasvári Aranka tanárnő kertjük végénél régen volt egy nagy árok, mely a kertekben lévő
vizet összegyűjtötte és a vizet a Kossuth utca felé elvezette. Igaz ez? Ezt az árkot próbálták a
második árvízkor megkeresni.
Kómár József polgármester ismerteti a történteket.
Kovács József képviselő
Régen nekik ott volt házuk. Emlékszik rá, hogy a kertekben nagyobb esőzéskor mindig állt a
víz.
Kómár József polgármester
Ott az egyetlen járható út az volt, hogy átszivattyúzták a tűzoltók a vizet a Kossuth utca felé így
az a patakba került elvezetésre. A tűzoltók mind a két árvízkor itt voltak több napot a faluban. A
szivattyúikhoz az önkormányzat adta a benzint. Véleménye, hogy az önkormányzatnak is
szüksége lenne egy komolyabb szivattyúra.
A Vízügy telepén, amikor bent járt látta, hogy ott áll az udvaron a nagy kaszálógép. A Vízügy
igazgatója elmondta, hogy nincs üzemanyagra pénzük, ezért nem tudják a patakok medrét
takarítani.
II. Napirendi pont
Árvíz utáni károk helyreállítási munkáira kivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A munkákra azoktól a vállalkozóktól kértünk árajánlatot, akik az árvízi védekezéskor önzetlenül
segítették a települést. Bár szeretné mondani, hogy a fizetett vállalkozók is nagyon
tisztességesek voltak az önkormányzattal szemben. Molnár Attila vállalkozó a megkeresésünkre
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közölte, hogy jelenleg annyi munkája van Budapesten, hogy nem tud részt venni a helyreállítási
munkákban. Bereczki János vállalkozó igaz nyújtott be árajánlatot, de elmondta, hogy ezekhez a
munkákhoz neki nincsenek saját gépei, ezért ajánlata magasabb. Így Petrik András vállalkozót
tudjuk a helyreállítási munkákkal megbízni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik és kérdéseik megtételére.
Kovács József képviselő
Ki fogja a helyreállítási munkákat leellenőrizni és mekkora összeget fog kapni érte? Kéri, hogy
a műszaki ellenőr megfelelően körültekintéssel végezze el az ellenőrzést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A határozati javaslatban nem írtunk összeget. Az önkormányzatnak erre a feladatra kb. bruttó
40.000 Ft-ja van.
Kómár József polgármester
Megkérdezi Egyed János alpolgármestertől, hogy elvállalja-e a műszaki ellenőrzést?
Egyed János alpolgármester
Nem tudja elvállalni az ellenőrzést, mert nincs hozzá meg a szakirányú utas végzettsége.
Javasolja, hogy Lőrincz Lajos bácsit bízzuk meg a munka ellenőrzésével.
Kómár József polgármester felhívta Lőrincz Lajos műszaki ellenőrt, aki bruttó 40.000 Ft-ért
elvállalta a helyreállítási munkák ellenőrzését.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs az árvíz utáni
helyreállítási munkák elvégzéséről szóló és Lőrincz Lajos műszaki ellenőr bruttó 40.000 Ft-os
megbízási díjával kiegészített határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
127/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az árvíz utáni árkok és gépkocsi beállók újjáépítésével a TÉR-KŐÚT Kft-t
(Veszprémvarsány, képviseli: Petrik Andrásné) bízza meg az árajánlat
szerinti tartalommal az alábbiak szerint:
1. Kápolna út
1.996.500,-Ft+ÁFA
2. Sport út
260.500,-Ft+ÁFA
3. Rákóczi út
673.200,-Ft+ÁFA
ÁFA összesen:
732.550,-Ft
Mindösszesen:
3.662.750,-Ft vállalkozói díjért a
talajterhelésből befolyó a Környezetvédelmi Alap számlán kezelt bevétel
terhére.
A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt.
(Karancskeszi)-t bízza meg bruttó 40.000 Ft díjazásért a 2010. évi
költségvetésben biztosított előirányzat terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések
aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2010. július 5.
munka befejezésére: 2010.augusztus 15.
Felelős: Kómár József polgármester
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III. Napirendi pont
Kérdések, interpellációk, egyebek
 Iskolatej Programról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Iskolatej Program egy pályázati lehetőség, mely iskolás gyermekek részére biztosít friss
tejet. Uniós forrásból lehet erre pályázni, melyet egy alapítvány bonyolít le és szervezi meg az
iskolákba való eljutást. Ezért szükséges egy megállapodási és egy szállítási szerződés.
Kómár József polgármester
Az iskola jól jár a lehetőséggel, de nem biztos, hogy csak a hazai termelők tejét fogják ehhez
felhasználni.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs az Iskolatej Programról
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
128/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Cool Tej
az Iskoláknak” Alapítvány (Budapest) Iskolatej Programját és úgy határozott,
hogy rész kíván venni a Programban, mely 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 a érintetteket
értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
 Óvodafestési pályázatáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előző ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvodafestési pályázatról és annak
feltételeiről. Az óvoda 120 ㎡ elegendő belső falfestéket valamint 220 ㎡ kerítés festéket nyert.
A Poli-Farbe festékgyártó cég cserébe a helyi újságban kér egy cikket, a honlapon kér egy hasáb
hirdetési felületet, valamint molinó kihelyezését. Az óvoda költségvetésében az óvoda festésére
tervezett pénzt az óvoda felhasználhatja udvari játékok vásárlására.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs az óvodafestési pályázat
hirdetési feltételi teljesítését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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129/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
lehetőséget biztosít a Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Bócsa) részére költségmentes
reklámozási tevékenységekre:
 az önkormányzat honlapján és helyi újságban cikk megjelentetésére,
 molinó kihelyezésre
a Poli-Farbe által kiírt és megpályázott Platinum Kid Óvoda Program keretében
elnyert kerítés és falfestékekért.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a érintetteket
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: értelem szerint
 Római Katolikus Egyház többlet támogatási kérelméről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Nagykökényesi Koncert Hét egyik állomása a herédi Római Katolikus templomban kerül
megrendezésre és ehhez kapcsolódik Mándoki György plébános 40.000 Ft többlettámogatás
iránti kérelme. A többlettámogatást az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Római Katolikus
egyház többlettámogatási kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
130/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Római Katolikus Egyház herédi Plébániája részére nyári koncert
megrendezéséhez a 2010. évi elemi költségvetésben jóváhagyott támogatáson
felül 40.000 Ft többlettámogatást biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Zsidó Hitközösség megkereséséről
Körjegyző asszony felolvassa a Zsidó Hitközösség ajánlatát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kíván a felkínált ajánlattal élni? Ha igen, megkérjük a
Hitközösséget, hogy küldje meg a megállapodást.
György Istvánné képviselő
Hol található a zsidó temető?
Kerestély Gyula képviselő
A Köztársaság utca mögött.
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Egyed János alpolgármester
Hogy lehet oda bejutni és honnan van a bejárata?
Juhász Istvánné képviselő
A homokos felől lehet megközelíteni.
Körjegyző asszony felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Zsidó Hitközösség
herédi zsidó temető rendbetételéről szóló megállapodását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
131/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zsidó
Hitközösség megkeresését a helyi zsidó temető helyrehozatalával kapcsolatban.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a MAZSIHISZ anyagi
támogatását a helyi zsidó temető rendbetételére és karbantartására és vállalja a
megállapodásban szereplő feladatok ellátását.
A Képviselő-testület az ismertetett feltételekkel felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Zsidó
Hitközösséget értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
 Ált. Iskolából GYIV felelős kérelméről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szabó Tímea GYIV felelős tanárnő írásos kérelemben megkereste a polgármester urat, melyben
a nyári programok megvalósításához szeretne támogatás kérni. A múlt ülésen az iskolaigazgató
kért a gyermeknapi csokihoz is plusz támogatást. Nem érti, hogy miért nem terveznek az iskola
költségvetésekor pl. elegendő szakmai anyagra előirányzatot?
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapjon az iskola további 20.000 Ft-ot.
Kerestély Gyula képviselő
Kapjon többet erre a feladatra. Javasolja, hogy kapjon 30.000 Ft többlet előirányzatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a nyári programok
támogatását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
132/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Herédi Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse által a nyári
szünidőben tervezett szabadidős programokhoz általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása szakfeladaton a szakmai anyagok
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beszerzése előirányzatot 30.000 Ft – tal megemeli az általános tartalék
terhére.
Az előirányzat módosítás rendelettel történő elfogadására a 2010. I. félévi
beszámoló részeként kerül sor.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az intézményt
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Koraszülött gyermekekért Alapítvány kérelméről
Körjegyző asszony felolvassa az alapítvány megkeresést.
Kómár József polgármester
Sok támogatási kérelem érkezik alapítványoktól. Sajnos nincs elegendő pénzük ezeknek az
alapítványoknak, hogy a feladataikat ellássák.
György Istvánné képviselő
Adjuk ennek az alapítványnak pénzt.
Juhász Istvánné képviselő
Hány támogatási kérelem van?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ez az egy, de nem kötelező támogatást biztosítani a részükre.
Kerestély Gyula képviselő
Adjuk nekik 10.000 Ft-ot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Koraszülött
Gyermekekért Alapítvány támogatásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
133/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életmentő Központi
Inkubátor Alapítvány (Budapest) kérelmére úgy határozott, hogy a koraszülött
gyermekek gyógyításához 10.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalékalap
terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről és
a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
 Ifjúság utcában lakók közvilágítási kérelméről
Körjegyző asszony felolvassa az Ifjúság utcai lakók kérelmét.
Kómár József polgármester
A 2010. évi költségvetésben terveztük közvilágítási lámpák kihelyezését. Abban az esetben, ha
megérkezik az önkormányzat LEADER III. tengely elszámolására a pályázati támogatás ezek a
feladatok meg lesznek valósítva. Egy darab lámpatest 55.000 Ft-ba kerül és úgy emlékszik
300.000 Ft-ot terveztünk erre.
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 Heves Megyei Hírlap ajánlatáról
Körjegyző asszony felolvassa a Heves Megyei Hírlap megkeresést.
Kómár József polgármester
Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kíván-e élni a felkívánt lehetőséggel? A korábbi években
is volt ilyen megkeresés a Heves Megyei Hírlaptól.
Juhász Istvánné képviselő
Hol fog megjelenni?
Kómár József polgármester
A megyei újságban, valamint a települések bemutatásáról fog készülni egy könyv, melyet a
bruttó 100.000 Ft-os ajánlat tartalmaz.
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Heves Megyei Hírlap
ajánlatát szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
134/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Heves Megyei Hírlap települést bemutató oldalát valamint azok könyvbe
szerkesztett kiadványát bruttó 100.000 Ft-ért megvásárolja az általános tartalék
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadvány megrendelésére.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 30 nap
 Műv. Ház tetőszerkezet javításával kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A korábban már említették, hogy a vagyonbiztosításunk alapján a Műv. Ház beázására fizetnek.
A Viktória Épker Kft. hamarosan elvégzi a szigetelés javítását.
 Rendőrség kérelméről KMB-s iroda felújításával kapcsolatban
Körjegyző asszony felolvassa a Hatvani Rendőrkapitányság megkeresését a KMB-s irodával
kapcsolatban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy kitől kérjünk a feladat elvégzésére ajánlatot? Erre a
feladatra 10.000 Ft szükséges. Kérhetünk árajánlatot Laczik Rudolf nagykökényesi vállalkozótól
is, ő az önkormányzat tűz és munkavédelmi megbízott felelőse.
Kerestély Gyula képviselő
Kérjük árajánlatot Homor Lászlótól is.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a KMB-s iroda
villamossági érintésvédelmi vizsgálat elvégzéséről szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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135/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
KMB-s iroda villamossági érintés védelmi vizsgálatának elvégzésére bruttó
10.000 Ft előirányzatot biztosít a tartalékalap terhére.
Felkéri a Képviselő- testület a polgármestert, hogy Homor László herédi és
Laczik Rudolf nagykökényesi vállalkozóktól kérjen árajánlatot és a kedvezőbb
alapján a munkát rendelje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
 ÉMÁSZ kedvezményes közvilágítási árajánlatával kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester úr visszahívta az ÉMÁSZ ügyfélszolgálatát, ahol azt a tájékoztatást adták neki,
hogy ha a Képviselő-testület elfogadja a 16,40 Ft-os árajánlatot és a díjtétel jövőre csökkenne az
önkormányzatnak akkor is 16,40 Ft-os árral történik az elszámolás.
Samu Alfonzné képviselő
Az áram díja folyamatosan csökken így javasolja, hogy a Képviselő-testület nem fogadja el a
mostani árajánlatot.
Juhász Istvánné képviselő
Az önkormányzat sokkal többet veszíthetne ezen az árajánlaton, mint amennyit jelen pillanatban
fizet.
A Képviselő-testület az ÉMÁSZ ajánlatát nem javasolta elfogadásra.
 Rákóczi utcai lakók fakivágási kérelméről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az árvíz után a Rákóczi utcában lévő fenyőfák egy része megdőlt, így több lakó jelezte, hogy a
házuk előtt lévő fákat vágassa ki az önkormányzat. Ezért felkérte az önkormányzat az
ALTIBEKA Kft.-t, hogy vizsgálja meg az utcában lévő fákat. A szemléről készült jegyzőkönyv
alapján több fenyőfa kivágása indokolt. Ismerteti a szemle jegyzőkönyvét. A többi fenyőfa
kivágása nem indokolt így azokra, ha a lakosság fakivágási kérelmet nyújt be - hivatkozva a
szemle jegyzőkönyvére – el fogja utasítani. Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy az
Önkormányzat megkérje-e a megdőlt fenyőfákra a fakivágási engedélyt?
Juhász Istvánné képviselő
Nyújtsuk be a fakivágási kérelmet, bár véleménye szerint a Kolozsvári utcában egy ház udvarán
lévő jegenyefánál nincs veszélyesebb, mert ha az kidől, több házban fog komoly kár keletkezni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs a Rákóczi utcai
jegyzőkönyvből ismertetett megdőlt fenyőfák fakivágási kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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136/2010.(VI.29.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi
úti lakosok közterületi fakivágási kérését és az alapján készült helyszíni szemle
jegyzőkönyvet, mely alapján úgy határozott, hogy a Rákóczi út:
 72. számú ingatlan előtt 1 db 20 cm törzs átmérőjű lucfenyőt,
 70. számú ingatlan előtt 1 db kb. 20 cm törzs átmérőjű tujafát,
 68. számú ingatlan előtt 1 db kb. 20 cm törzs átmérőjű tujafát és 2 db kb. 10
cm átmérőjű tujabokrot valamint a
 66. számú ingatlan előtt 2 db kb. 50-55 cm törzs átmérőjű fenyőfát kivágatja.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a fakivágási
engedély megkérésére és felhatalmazza a polgármestert az engedély alapján a
fakivágások és pótlások elvégeztetésére.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 30 nap
 Térségi régiós térképpel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Régiós térkép készítésével keresték meg az önkormányzatot, melyhez több kis térképet is
biztosítanak. Az önkormányzat kis ismertetési felületet kap rajta. Heves, Nógrád és Borsod –
Abaúj - Zemplén megye szerepel a térképen. Kedvezményes 50 eFt-os áron a költségvetés
terhére megrendelte a kiadványt.
 Herédi Labdarúgó Club pályázatáról
Kómár József polgármester
Sajnos a Herédi Labdarúgó Club által benyújtott pályázat nem nyert így továbbra is szüksége
van a Clubnak a költségvetésben tervezett támogatásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagy valószínűséggel túl nagy összegre lett a pályázat benyújtva, ezért nem kapott a Club
támogatást. Legközelebb érdemesebb kisebb igényt benyújtani.
 Sport utcai sörözővel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Sport Sörözővel ismét probléma volt a hétvégén. A lakosságtól a rendőrséghez
csendháborítási bejelentés érkezett. Pénteken este a saját lakásában hallotta a zenét, mely a
Söröző felöl érkezett. Már neki is jelezték, hogy az új üzemeltető hajnalban zárás után motorral
indul haza és azzal randalírozik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Sajnos a rendőrség hiába jött ki, mert addigra megszűnt a zaj és így nem tudták a lakossági
bejelentést alátámasztani. A szórakozó helyek nyitva tartási idejét a vállalkozó maga jelenti be.
A Hivatalba bejelentett nyitva tartást csak tudomásul veszi, abba beleszólása nincs. Krizsán
Zoltán a második árvízkor bent járt a Hivatalban, hogy tájékoztatást kérjen a Sörözővel
kapcsolatban. Ismerteti az esetet. Ha az önkormányzat rendeletben szabályozza a
szórakozóhelyek 22 órás zárását, akkor az egységesen minden szórakozóhelyre vonatkozik
majd. Novák Esztert KMB-st ő felhívta még Krizsán Zoltán jelenétében és arra kérte, hogy
ellenőrizze a Sörözőt a tőle megszokott határozottsággal.
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György Istvánné képviselő
Azt hallotta, hogy Novák Eszter KMB-st sem hagyták intézkedni a Sörözőben.
Kerestély Gyula képviselő
Ha másképp nem lehet rájuk bizonyítani a csendháborítást, akkor be kell méretni az okozott zajt
egy erre alkalmas műszerrel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A mai nap folyamán bent jártak a Hivatalban a bérlő és Varga Szilveszter tulajdonos is, hogy az
esetet megbeszéljék. A bérlő végig tagadta a csendháborítást és a szomszéd fenyegetését.
Jobban a bérlő feleségével tudtak szót érteni, aki ígérte, hogy nem lesz több probléma a
Sörözővel.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy rendelettel kellene szabályozni a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását.
Juhász Istvánné képviselő
Akkor az egységesen minden egyes szórakozóhelyre vonatkozna, ami azt jelentené, hogy a
megszabott idő után egyik szórakozóhely sem lehetne nyitva. Így egy szórakozóhely miatt
minden rendesen üzemelő szórakozóhelyet büntetnénk.
Samu Alfonzné képviselő
Varga Szilveszter nem tud rájuk hatni, hisz az ő érdeke is hogy megmaradjon a Söröző?
Kómár József polgármester
Varga Szilveszter elmondta neki, hogy nem bír a bérlővel. Ha problémája van, akkor a bérlő
feleségével beszéli meg.

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

Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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