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91-14/2010. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. szeptember 13-án 15 órakor megtartott 

cikluszáró üléséről. 
 

Határozat 
száma: 

Tárgy: 

179/2010.(IX.13.) Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2009/2010. tanév 
szakmai munkájáról 

180/2010.(IX.13.) Beszámoló a Herédi Általános Iskola 2009/2010. tanév szakmai 
munkájáról 

181/2010.(IX.13.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi 
költségvetés I. félévi teljesítéséről 

182/2010.(IX.13.) Előirányzat átcsoportosításáról 
183/2010.(IX.13.) 2010.09.11. árvíz vis maior igénylésről 
184/2010.(IX.13.) Bér-patak depónia emeléséről és a Bér pataktól a Herédi temető 

felé vezető vizesárok partjának javításáról és megemeléséről 
185/2010.(IX.13.) Heréd ún. „Cigánygödör” vízelvezető, áteresz bővítéséről 
186/2010.(IX.13.) Polgármesteri beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi 

Társulásban végzett 2010. I. félévi munkáról 
187/2010.(IX.13.) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ciklusidőben végzett 

munkájáról 
188/2010.(IX.13.) Hulladékszállítási közbeszerzés megindításáról 
189/2010.(IX.13.) Dr. Kurpé László egészségügyi szolgáltatási szerződés 

módosításáról 
190/2010.(IX.13.) Közterület elnevezéséről 
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9/2010.(IX.14.) Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
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91-14/2010. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010. szeptember 13 –i cikluszáró üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, Ilkó 
Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József és 
Papp Ákos képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a cikluszáró ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Samu Alfonzné képviselő asszony 
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
 

Javaslatot tesz a napirend módosítására. A nyilvános ülés kiegészül egy napirendi ponttal, mely 
keretében a 2010. szeptember 11-12-i árvíz tapasztalatainak megtárgyalása és a vis maior igénylése 
kerül megtárgyalásra. 
 

Megkérdezi a képviselőktől, hogy van más javaslat a napirend módosítására? Mivel nincs, a 
napirend módosítására tett javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

Napirend előtti 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Kurpé László háziorvos újabb kérelemmel kereste meg a Képviselő-testületet, melyben a MEP 
kérésére a szerződés időpontját szeptember 1-jéről október 1-jére szeretné módosítani. Ezért újabb 
határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek, mely az egyebek napirendi pontban kerül 
megszavazásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta. 
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NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2009/10 tanévi szakmai munkájáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a meghívott vendéget, Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt. Megkérdezi, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az óvoda beszámolóját? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Köszönti a Képviselő-testületet, valamint megköszöni a meghívást. 
Az óvodai csoportok létszámának alakulásáról szeretné a Képviselő-testületet tájékoztatni. A herédi 
óvodában mindkét csoport maximális létszámmal működik, valamint a nagykökényesi tagóvoda 
csoport létszáma 23 főre emelkedett a bejáró óvodásokkal. 
Az óvoda festési pályázata sikeres volt ennek köszönhetően a belső falak festése már megtörtént. 
Jelenleg a nyert festékkel az óvodai kerítés festése folyik az önkormányzat által biztosított két 
közmunkás bevonásával. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A külső kerítés festéséhez csak egyszeri réteghez kaptunk festéket. A Poli-Farbe festékgyártó 
cégnek írt e-mailt, de a mai napig nem kapott visszajelzést. Kérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike 
óvodavezetőtől, hogy a festékgyártó cég az óvoda felé sem jelzett még vissza? 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Nem kapott az óvoda sem jelzést ez ügyben. 
 

Kómár József polgármester 
 

Nagyon örül az óvodások csoport létszámainak, mert így elmondható, hogy mind a herédi, mind a 
nagykökényesi óvoda csoport létszáma jól kihasznált. Bár a nyár folyamán egy herédi szülő jelezte, 
hogy gondot okoz neki a gyermeke Nagykökényesre történő áthordása, melyhez a segítségünket 
kérte. Markó Róbertnek a buszsofőrnek jeleztük ezt a kérést, aki természetesen vállalta, hogy 
nagymamával együtt a gyermeket áthordja a nagykökényesi tagóvodába. Ilyen esetben a 
nagymama, mint kísérő személyzet került fel a névsorba. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A nagymama jelenleg a járati busszal hordja fel az unokáját a nagykökényesi tagóvodába. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Véleménye, hogy részletes beszámolót kaptunk Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőtől. 
 

Kómár József polgármester 
 

A szakmai munkába a Képviselő-testület nem tud beleszólni. Véleménye, hogy mindent megtett a 
Képviselő-testület, hogy a tárgyi feltételeket a szakmai munkához biztosítsa. Jelentős változáson 
ment keresztül az óvoda. További fejlesztésekre is szükség lenne. Remélhetőleg az új Képviselő-
testület is fontosnak tartja majd az óvoda fejlesztését. 
Szeretné megköszönni a Képviselő-testület nevében az óvodai dolgozók munkáját, valamint jó 
egészséget kíván a további munkájukhoz. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Az óvodai dolgozók nevében ő is köszöni a Képviselő-testület elmúlt 4 évben az óvodáért végzett 
munkáját. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szeretné külön mindazon óvodai, konyhai dolgozók segítségét megköszönni, akik részt vettek az 
árvízi védekezésben. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2009/10. tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

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

179/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2009/10-es nevelési év szakmai munkájáról szóló 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
II. Napirendi pont 

 

Beszámoló az Általános Iskola 2009/10 tanévi szakmai munkájáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a meghívott vendéget, Lőrincz Mária iskolaigazgatót. Megkérdezi, hogy kívánja-e 
kiegészíteni a kiküldött beszámolót? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Köszönti a Képviselő-testületet, valamint megköszöni a meghívást. 
Szeptember 1-jétől 212 fő tanulója van a Herédi Általános Iskolának. A nyár folyamán ez a létszám 
folyamatosan változott. 
Augusztus 26-án megtörténtek a pótvizsgák, melyre összesen 26 tanulót vártunk sajnos. Ebből 3 fő 
nem jelent meg. További 1 fő másik iskolában folytatja tanulmányait, valamint 2 fő szülői kérésre 
évismétléssel indult neki az új tanévnek. 20 megjelent pótvizsgázó közül 10 diáknak sikerült a 
pótvizsgája, akik a nyár folyamán a lemaradásukat pótolták és a vizsgabizottság értékelte az 
igyekezetüket. De sajnos 10 diák úgy gondolta, hogy továbbra sem hajlandó tanulni és 
felkészületlenül jöttek el a pótvizsgára. Így a vizsgabizottság nem tartotta érdemesnek, hogy tovább 
engedje ők, ezért évismétlésre javasolta. 
2007-ben benyújtott TIOP pályázatunk nyert, melynek keretében az iskolába a napokban érkezett 
meg 3 db interaktív tábla tantermi csomagokkal, valamint 14 db számítógép jogtiszta szoftver 
csomagokkal. A 3 db interaktív táblát a természettudományi, a magyar/történelem valamint a 4. 
osztályosok tantermében kerültek elhelyezésre. A számítógépek elhelyezéséhez a számítástechnika 
termet megcseréltük az iskolai könyvtárával. Több problémánk is volt ezzel a cserével 
kapcsolatban, de azok többségét sikerült megoldani. 
Megköszöni a nevelőtestület, az iskolai dolgozók és a maga nevében a Képviselő-testület elmúlt 4 
évben az iskoláért végzett munkáját. Mindenkinek sok sikert kíván a választáson. Azoknak pedig, 
akik nem indulnak a választáson további jó egészséget kíván. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Véleménye szerint a diákok és a szülők tanuláshoz való hozzáállása az évek során folyamatosan 
romlik. Változás, a szülők hozzáállásának változása estén lehetséges. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Valóban volt olyan 3. osztályos diák, aki 65 napot igazolatlanul hiányzott? 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem lehetséges, mert 10 napi igazolatlan hiányzás után az iskolának jelzést kell tenni a jegyző felé, 
mint gyámhatóság felé és ő nem emlékszik ilyen esetre. Az iskola mindig időben jelez, ha probléma 
merül fel a diákokkal. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Papp Ákos képviselő úr véleményére reagálva, elmondta, hogy változást nem tud az iskola elérni, 
ha a szülő nem működik együtt a tanárokkal. A nevelőtestület minden évben célul tűzi ki, hogy 
segítsen a diákoknak a rendszeres tanulásban. Remélhetőleg az iskolában történő fejlesztésekkel a 
diákokat tovább ösztönzi a rendszeres tanulásra. Az interaktív táblának például nagyon örültek. 
Juhász Istvánné képviselő asszony feltett kérdésre sajnos nem tud pontos választ adni, mert ahhoz 
látnia kellene a tanárok által készített statisztikát. De megígéri a képviselő asszonynak, hogy utána 
fog nézni és levélben megválaszol a kérdésre. Véleménye, hogy a beszámolóban nem 65 nap 
szerepel, hanem 65 óra, mert a 3. osztályban emlékei szerint sem történt ilyen rendkívüli igazolatlan 
hiányzás. Az igazolatlan hiányzás inkább a felső tagozatosokra jellemző. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egyetért Lőrincz Mária iskolaigazgatóval, mely szerint a szülők hozzáállása nem megfelelő. Az 
iskola, óvoda és hivatalos megkeresések alapján minden esetben jelezzünk, ha bajt látunk egyes 
családoknál Nagy Péter családgondozónak, aki látogatást tesz a problémás családoknál.  
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az iskola közlekedési napjához felajánlja a segítségét. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Megköszöni a felajánlást. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

A tanévzáró ünnepségen tapasztalta, hogy sem a diákokat, sem a szülőket nem nagyon érdekelte 
Lőrincz Mária iskolaigazgató által ismertettet adatok. Reméli, hogy a nevelőtestület próbálkozásai 
az előkészítő foglalkozásokkal sikeresek lesznek és előre lépés fog történi a diákok tanulmányi 
eredményében. Ehhez kíván sok kitartást a nevelőtestületnek. 
 

Zsomné Hornyák Zita és Aranyi Jánosné helyi lakosok megérkeztek az ülésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az iskola az elmúlt 4 évben jelentős változáson ment keresztül. Tisztában van, hogy még sok 
minden szükséges ahhoz, hogy teljesen korszerű legyen az iskola. Reméli, hogy az új Képviselő-
testület célkitűzései köz az iskola fejlesztése is fog szerepelni. 
Megköszöni a nevelőtestületnek és az iskolai dolgozónak a 4 évben végzett munkáját, valamint 
további jó egészséget kíván mindenkinek a Képviselő-testület nevében. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola 
2009/10. évi tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

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

180/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános 
Iskola 2009/10-es tanévi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta 
és elfogadta. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: Körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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III. Napirendi pont 
 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, 
2010. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontot az ülés előtt megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkéri Juhász Istvánnét a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat a Képviselő-
testülettel. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a LEADER III. tengely pályázat I. részelszámolása megérkezett 
augusztus végén. A pályázat végelszámolásának ellenőrzése folyamatban van, valamint a korábbi 
két árvíz vis maior igénylésünk még nem érkezett meg. A kiküldött beszámoló részletes és 
mindenre kiterjedt. A költségvetési rendelet 4. számú mellékletben történt a szövegben módosítás. 
A Pénzügyi Bizottság a beszámolóról szóló határozati javaslatot módosítás nélkül valamint a 
rendelet tervezetet a módosítással javasolja elfogadásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

A százalékos mutatók alapján elmondható, hogy ismét jól teljesítettük az első félévet annak 
ellenére, hogy voltak likviditási problémáink. De szerencsére azok már megoldódtak. Bátran 
kijelentheti, hogy a négy év alatt az önkormányzatnak nem voltak tartozásai és nagyobb hitel 
felvételére sem volt szüksége, mindent a saját bevételünkből fedeztünk. A pályázataink sikeresek 
voltak. Bár tudtuk, hogy utófinanszírozottak mi mégis úgy gondoltuk, hogy ezt is meg tudjuk saját 
erőből előlegezni. Sajnos az árvíz miatt nem sikerült, ezért volt szükség áthidaló megoldásra, 
melyet folyószámlahitel felvételével oldottunk meg. Ha a vis maior igényléseink és a LEADER III. 
tengely végelszámolása is megérkezik, akkor a költségvetésünk egyensúlya helyreáll. 
Felkéri a képviselőket észrevételük és kérdésük megtételére. 
 

Kovács József képviselő 
 

Kérdezi Juhász Istvánné Pénzügyi Bizottság elnökétől, hogy az új Képviselő-testületet milyen 
tartozások fognak terhelni? 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Ha a LEADER III. tengely végelszámolása és a vis maior igénylésünk megérkezik minden 
tartozásunk rendezve lesz. A folyószámlahitel is kifizetésre kerül. A költségvetésünk nem fog 
tartalmazni tartozást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szeptember 25-én ünnepélyes keretek között kerül átadásra a Tájház és a Műv. Ház, melyre a 
pályázat kötelez bennünket. Az átadási ünnepségen az iskola tanulói és a Herédi Népdalkórus 
fognak szerepelni. Az átadásra Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt és Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselőt szeretnénk meghívni. További esemény is indokolja az ünneplést, mert a Művelődési 
Ház 40 évvel ezelőtt épült. Ennek alkalmából Kapuszta János képviselő és baráti köre rendez 
ünnepséget. Minden képviselőt megkér, hogy vegyen részt az átadási ünnepségen. 
 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2010. évi költségvetési 
rendelet módosításáról szóló módosított rendelet tervezetet szavazásra teszi. 
 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
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HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

9/2010.(IX. 14.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 
(Aht) 65.§ (1) bekezdésében, valamint 125.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Heréd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd -
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi költségvetésének 

Bevételi főösszegét:  271.032 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét:              271.032 e Ft-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: 

 ezer Ft 
I. Intézményi működési bevételek 13 426 
II. Önkorm.sajátos működési bevételei 94624 
III.Önkorm. költségvetési támogatása 109528 
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7390 
V. Átvett pénzeszköz összesen: 27161 
Költségvetési bevételek összesen: 252 129 
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló   
pénzforgalom nélküli bevételek   
Előző év pénzmaradványának igénybevétele 7 092 
Előző évi pénzmaradvány 8 228 
Körjegyzőség pénzmaradványa 583 
Pénzmaradvány összesen: 15 903 
HITEL 3 000 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 271 032 

(3) A R. 4.§ (3) bekezdésében szereplő 3.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 
3.sz. melléklete lép.  

(4) 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: 
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 ezer Ft 
Körjegyzőség     
Működési kiadás 39 891 
     -személyi jellegű kiadások 29 749 
     -munkaadókat terhelő járulékok 7 051 
     -dologi jellegű kiadások 3 091 
Felújítási, felhalmozási kiadás 110 
Körjegyzőség összesen 40 001 
Önállóan működő kv-i szervek    
Működési kiadás 119 095 
     -személyi jellegű kiadások 73 748 
     -munkaadókat terhelő járulékok 18 238 
     -dologi jellegű kiadások 27 109 
Működési célú pénzeszköz átadás 1 255 
Felújítási, felhalmozási kiadás 3 457 
Önállóan működő kv-i szervek összesen 123 807 
Önkormányzat    
Működési kiadás 61 344 
     -személyi jellegű kiadások 21 031 
     -munkaadókat terhelő járulékok 5 404 
     -dologi jellegű kiadások 34 909 
Működési célú pénzeszköz átadás 20 052 
Felújítás, felhalmozási kiadás 14 096 
Önkormányzat összesen 95 492 
Tartalék 11 732 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 271 032 
 (5)  A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 „ 4. § (5) A költségvetés általános tartaléka 14 e Ft.” 
(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   
 „ 4. § (6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 11.718 e Ft összegben határozza 

meg az alábbi feladatok megvalósítására: 
 TIOP pályázat sikerdíja:  375.000 Ft 
 LEADER. IV. tengely önrész 1.308.000 Ft 
 NDP (parkoló, játszótér) önrész 6.309.000 Ft 
 ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész 2.084.000 Ft 
 ÉMOP pályázatíró megbízási díja 1.092.000 Ft 
 Közoktatási infrastrukturális pály. önrész. 550.000 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. 

3. § 
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 5. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-
testület.  

4.§ 
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek. 
(2) Ez a rendelet 2010. június 30-án lép hatályba.  
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
k.m.f. 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
 

A rendelet számszaki adatokat tartalmazó táblázat mellékletei e jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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Kómár József polgármester 
 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. félévéről szóló beszámolóját 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazatta, valamint 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 

181/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§.(1) bekezdése 
alapján az önkormányzat és intézményei, valamint Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség 2010. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló – a jegyzőkönyv 
mellékletét képező- beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 

 
 

IV. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az iskolabusz szolgáltatás ellátásáról 
 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Kómár József polgármester 
 

Markó Róbert buszsofőr meghívott vendégünk nem tudott az ülésre eljönni, ezért ő terjeszti a 
Képviselő-testület elé ezt a napirendi pontot. 
Szinte minden nap látja, amikor a diákokat megérkeznek az óvoda melletti parkolóba. Onnan a 
kísérő személyzet kíséri át őket az iskolához. Az előző tanévben nem volt probléma a szállítással. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola részéről maximálisan meg vannak elégedve a szállítással. A kísérővel jó a kapcsolatunk, 
úgy tekint a diákokra, mintha a saját unokái lennének. A menetrendváltozásról mindig írásban 
értesítik Markó Róbertet, aki rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz. Az előző évben talán 
egyszer késett a busz az árvíz alkalmával, de akkor is telefonon jelezték a késés okát. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A vállalkozóval kötött szerződés mellékletét képezi a szállított diákok névsora. Megkéri Lőrincz 
Mária iskolaigazgatót, hogy az új névsort legyen szíves megküldeni a Hivatalnak, hogy azt a 
szerződés mellé tudják tenni a pénzügyesek. 
2010. május 1-jétől kötelező a biztonsági öv használata az új törvény értelmében. Erről a változásról 
értesítettük Markó Róbertet, aki azt a választ adta, hogy azokban a buszokban kötelező a biztonsági 
öv használata, melyben gyárilag beépítésre került a biztonsági öv. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Továbbá kötelező a gyermekszállítást végző buszok oldalát több helyen megjelölni, hogy 
gyermeket szállító jármű. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, az iskolabusz szolgáltatás 
ellátásáról szóló tájékoztatást szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az iskolabusz szolgáltatás ellátásáról szóló 
tájékoztatást elfogadta. 
 



 248 

 

V. Napirendi pont 
 

Előirányzat átcsoportosítás 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontot az ülés előtt megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkéri Juhász Istvánnét a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat a Képviselő-
testülettel. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A kiküldött előterjesztés részletes volt. Két ponton kerül módosításra az előirányzat átcsoportosítás. 
Egyrészt az önkormányzati választásra önerőt kell biztosítanunk, melyre 20.000 Ft tervezünk. 
Valamint a Testület ismét kapott egy megkeresést, melyben a Mátraverebély „Szentkút”-i templom 
oltárképének restaurálásához kérnek támogatást. Herédi emberek is járnak oda. A Pénzügyi 
Bizottság 30.000 Ft támogatást javasol. Ezekkel a változásokkal a felhasználható keret 755.246 Ft 
marad az általános tartalékon. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A költségvetésünkben 3 MFt-os hitel előirányzat szerepelt, melyet nem vettünk fe. A pályázati 
támogatás megérkezése miatt e hitel lehetőségét is töröljük a költségvetésből. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a módosított előirányzat 
átcsoportosítást szavazásra teszi. 
 

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

182/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete költségvetésében a következő előirányzat 
módosításokat hagyja jóvá:  

 A pályázati támogatásból maradt 5.147.349 Ft összegből: 
o Víztermelés, kezelés szakfeladatra  

 A volt un. „Cigánygödör” vízelvezetésére    1.567.000 Ft 
o Finanszírozási műveletek (hitel) szakfeladatának  

Bevételi előirányzatát csökkenti     3.000.000 Ft 
o Fejezeti és általános tartalékok szakfeladatra 

Az általános tartalék megemelése       580.349 Ft 
o Út, autópálya építés szakfeladaton 

Utak felújításának előirányzatát csökkenti és  
az általános tartalék előirányzatát növeli   1.133.000 Ft  

o A város és községgazdálkodási szakfeladatát 
Csökkenti a Kolozsvári utca fásítására biztosított 
összeggel, és az általános tartalékot emeli      885.000 Ft 

 az általános tartalék 2.994.246 Ft összegéből 2.239.000 Ft kerül átcsoportosításra 
az alábbi feladatok megvalósítására: 

o Víztermelés, kezelés szakfeladatra  
 Bér patak gát megerősítésére     1.019.000 Ft 

o Sportszövetségek működési támogatásai szakfeladatra  
Labdarúgó Klub többlet támogatására       650.000 Ft 
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o Civil szervezetek szakfeladatra  
Népdalkórus többlet támogatására          70.000 Ft 

o Közcélú foglalkoztatás szakfeladatra 
Hajtó és kenőanyag biztosítására         450.000 Ft 

o Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel szakfeladatra 
Önkormányzati választáshoz saját erő biztosítása        20.000 Ft 

o Önkormányzati igazgatási szakfeladatra 
Nemzeti kegyhely rekonstrukciójának támogatása        30.000 Ft 

 

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a III. negyedévi 
előirányzat változásokkal együtt kerül sor. 

 
Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 

VI. Napirendi pont 
 

2010 szeptember 11-12-i árvíz tapasztalatainak megtárgyalása, 
a vis maior igényléshez határozat meghozatala 

 

Kómár József polgármester 
 

Szeptember 11-én kora reggel telefonon Szabó Sándor helyi lakos és egy lőrinci buszsofőr, Vallus 
Zoltán jelezték, hogy Nagykökényes felől nagy mennyiségű víz érkezik a Tarcsi-völgyi 
szántóföldön keresztül Heréd felé. A helyszínre siettet, valamint telefonon értesítette Bohács Jánost 
PV alezredest és kérte, jöjjön ki a helyszínre. Elrendelte a III. fokú árvízi készültséget. A víz elérte 
a nagykökényesi közút alatti átereszt, mely nem tudta fogadni a nagy mennyiségű vizet és így 
átlépett az úttesten és az úttal párhuzamosan megindult Heréd község felé. 
Megrendelte a homokot Molnár Tamás petőfibányai vállalkozó homokbányájából valamint a SZÉ-
GÉ Trans Kft-től és a TÉR-KŐÚT Kft.-től a homokszállítására a tehergépkocsikat, továbbá a 
védekezéshez 3 db markológépet. 
Mivel a víz rohamosan közeledett a falu felé, ezért felhívta Katona János TSZ vezetőjét, hogy 
küldjön egy erősebb traktort ekével felszerelve. A szántóföld felszántásával szerette volna a vizet 
elvezetni a Bér patakba, mert utolsó mérésünk szerint kb. 70 cm volt még a patak partmagasságáig. 
Sajnos mire a traktor megérkezett már a szántóföldet is elérte a víz így nem tudták megszántani a 
földet. Hamarosan megérkeztek a homokkal megrakott teherautók így a faluhatárában 6 
teherautónyi homokkal sikerült is a vizet megfogni. Ezt követően a teherautók a megadott helyekre 
hordták a homokot, ahol zsákokba töltötték a lakosok a homokoz és így védekeztünk az árvíz ellen. 
Eközben a tűzoltók is megérkeztek a helyszínre. Láttuk, hogy a vizet, mely a falu felé folyik, csak 
úgy tudjuk elterelni a Bér patak felé, ha átvágjuk az összekötő utat, amit meg is tettünk valamint a 
közút menti árkot kimélyítettük. 
A Tarcsi-völgyi gát, melynek megerősítéséről az előző ülésen döntött a Képviselő-testület jól 
vizsgázott, végig fogta a vizet. A Vízügyi szakemberek véleménye szerint a gát nélkül a falut akár 1 
méter magas víz is érhete volna. 
A nap folyamán láttuk, hogy a Bér patakban folyamatosan emelkedik a vízszint. A patak mederének 
falát a határban egy helyen nyúlgáttal kellett megerősíteni, melyhez markológéppel homokkal 
töltött zsákokat hordatott ki. A nyúlgát egy ideig tartotta magát, de sajnos több helyen elkezdett 
szivárogni. Így a Sport pályánál kezdtünk el újabb gátat építeni, melyhez vasárnap hajnalban meg is 
érkezett a víz. 
Késő este Zsomnék a Csap utcából telefonáltak, hogy a Bér patak másik oldalán Nagykökényes 
felöl a szántóföldön, keresztül jön feléjük a víz. Ekkor átirányította a védekező emberek egy részét 
és ott is elkezdtek homokot zsákolni. A víz olyan gyorsan érkezett meg arra a részre, hogy gépi erő 
bevonását is igénybe kellett venni. 
Szombat reggel a víz a Pusztai utca felől is megindult, így ott is megkezdtük a védekezést.              
A meglévő átereszeken keresztül sikerült a vizet a Hatvani úti kertek alján lévő árokba vezetni, 
mely elvezette a vizet a Nógrád-Vanyarc patakba.  
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Ezzel ott normalizálódott a helyzet. A kertek alatt lévő árkokat több helyen kukoricaszár és egyéb 
kerti hulladék tárolására használják, mely felfogta a vizet. Sőt egy helyen még Qvad átjárónak is 
használták az árkot. 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő vasárnap kint járt és megnézte az árvíz okozta károkat. 
Elmondta, hogy a mai országgyűlési ülésen interpelláció keretében fel fog szólalni a Bér patak 
ügyében. Reméli, hogy Szabó Zsolt segítségével el tudjuk érni, hogy a Bér patak rendbetétele 
megtörténjen. 
Az utcákban felszaggatott átereszeket 10-12 közmunkásunk fogja helyreállítani. Saját érdekünk, 
hogy az árkokat és átereszeket tisztán tartsuk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Terényi Lászlóné, Csabáné Szabó Erika hivatali dolgozók és ő bent voltak egész szombaton, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegyék , kéréseket teljesítsék. A nap folyamán kint járt a Vízügyi 
Igazgatóság hatvani kirendeltségéről Peigelbeck András, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hatvani kirendeltségéről Bohács János, valamint a hatvani Tűzoltóságtól Futó János.    
A Vízügytől kért szakmai segítség is megérkezett Madár Henrietta személyében, akinek az első 
dolga volt, hogy térképet kérve körbejárta a helyszíneket és felmérte a helyzetet. Javasolta, hogy az 
eddigi árvizek tapasztalatai alapján készüljön új védekezési terv, melyhez felajánlotta a segítségét. 
Peigelbeck András vízügyi igazgató elmondta, hogy a korábbi két árvíz alkalmával már jelentették 
feletteseiknek, hogy a Bér patak medrét ki kellene tisztítani, melynek ügyében most is fognak 
jelezni. Madár Henriett ígéretet tett, hogy szintezett térképet fog küldeni, melyen be kell jelölnünk, 
azokat a helyeket, melyeken keresztül az árvíz érte a falut. Ismertette Madár Henriettával, hogy a 
Képviselő-testület a mai ülésen szeretne dönteni arról, hogy a Bér patak depóniáját megemelje. 
Felajánlotta, hogy szakmai segítséget nyújt a műszaki átadáshoz.Sajnos úgy látszik, hogy abban az 
esetben, ha nagyobb mennyiségű csapadék esik ismét várható, hogy a szántóföldeken felgyülemlett 
víz megindul a falu felé. A Képviselő-testület korábbi döntése, melyben a Tarcsi-völgyi meglévő 
gát megerősítéséről döntött jónak bizonyult. A probléma a mostani árvízkor az volt, hogy nem a gát 
felöl jött az árvíz. A faluban lévő árkok valóban nincsenek megfelelően kitisztítva, de véleménye, 
hogy nem azt a célt szolgálják ezek az árkok, hogy a faluba befolyt árvizet elvezessék, hanem 
csapadékvíz elvezetésére kell alkalmassá tenni. Valójában az árvizet a falu határában kell megfogni 
és elvezetni.Az árvízi védekezésre és helyreállításra ismét be fogjuk nyújtani vis maior igényünket, 
melyhez szükséges a Képviselő-testület határozata. 
 

Kómár József polgármester elhagyja az ülést, mert Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kereste 
telefonon a Bér patak ügyében. A Képviselő-testület létszáma 9 főről 8 főre csökkent. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hallott olyan lakossági véleményt, hogy nem biztos, hogy a patak meder kitisztítása jót fog tenni a 
környező szántóföldeknek. Több helyi lakos elmondása alapján valamikor a 70-es évek végén 
tisztították a patak medrét utoljára. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Továbbra is az a véleménye, hogy a Vízügynek kellene a patak medrét kitakarítani. A kikotort 
földet pedig a patak mederfalának megmagasítására lehetne használni. Valamint a lakosságot is fel 
kell szólítani az árkok és átereszek tisztán tartására, mert baj esetén jól meg tudja vezetni a vizet a 
tiszta árok és áteresz. A tisztítást rendeletbe is foglalhatnánk, és ha nem tartják tisztán az árkot és 
áteresz, akár büntetést is lehetne kiszabni rá. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A faluban lévő árkok és átereszek tisztítása mindannyiunk érdeke, melyet csak is közös 
összefogással lehet megvalósítani. Véleménye szerint utcánként az önkormányzatnak kellene 
szintezve, a megfelelő lejtést biztosítva először a megfelelő mélységű árkokat kiépítenie, majd 
ezeket tartsák rendbe a lakók. Nem sok értelme van, hogy most egyes házak előtt kimélyítik a 
lakók, másutt nem, akkor csak megáll a víz a mélyebb helyeken. Azt, hogy a lakosokat büntessük 
most az árkok miatt, nem tartja jónak. Minden lakos láthatja mire képes a víz. 
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Kómár József polgármester visszatért az ülésre. A Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre 
emelkedett. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő telefonon elmondta, hogy jó fogadtatása volt az 
interpellációjának. A Bér patak felmérési munkáira tett javaslatot. Az országgyűlés fedezetett 
biztosított a felmérés elkészítésére, valamint azt az információt kapta, hogy a Közép-Duna Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség már el is készítette a felméréseket. 
A patak medrének tisztítása nem az önkormányzat dolga, mégis 2002-ben az önkormányzat saját 
költségén kb. 4 MFt-ért a patak mederfalának megmagasítását elvégeztette. Nagyrészt ennek 
köszönhetjük, hogy a víz nem tudott a faluban kilépni a patakmederből. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Nem tudunk mást tenni, mint folyamatosan megkeresni a Vízügyet a Bér patak tisztításával 
kapcsolatban, hátha így sikerül előrébb lépni ez ügyben. 
 

Kovács József képviselő 
 

Az árvízkor a patak mentén géppel lett árok kiásva, melynek véleménye szerint nem volt semmi 
értelme. 
 

Kómár József polgármester 
 

Víztároló kellett készítenünk a víz fogadására. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

Inkább előre készüljünk fel, mintsem utólag a felázott talajon próbáljuk védekezni. 
 

György Istvánné képviselő 
 

A szombat reggel érkezett vizet nem lehetett megfogni a falu előtt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Akkor tudtuk volna a vizet megfogni, ha legalább két órával korábban kapunk értesítést arról, hogy 
megint jön a víz. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

Ezt egy módon lehetett volna elkerülni, ha riadóláncot építettünk volna ki. Akár úgy is, hogy a 
képviselők felosztják a falut maguk között és mindenki egy meghatározott területet, tart ellenőrzés 
alatt. A megfigyelésekbe a hajnali járati buszsofőröket is be lehetne szervezni. Ezek mind olyan 
megoldások, melyért nem kell senkinek fizetni, hisz mindenki érdeke, hogy a falut többet ne 
érhesse árvíz. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Sajnos a legtöbb helyen nem is lehetett látni, hogy mekkora vízmennyiség halmozódott fel. Juhász 
Istvánné képviselő asszony és ő az egyik markoló kanalában ki ment a megerősített gátra, hogy 
megnézzék tartja-e magát a gát. Rengeteg víz volt már akkor is a megerősített gátnál, mely végig 
tartotta magát. Ez volt a szerencsénk, mert ha átszakadt volna a gát egész Herédet elöntötte volna a 
víz. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szombaton este ő kért engedélyt Madár Henrietta vízügyi szakembertől a drót-hídnál a gát 
átvágására, hogy a szántóföld felé megvezessük a vizet. Az engedélyt megkapta azzal a kikötéssel, 
hogy azt később vissza kell tölteni. 
Amikor a víz elérte a Kápolna utcát, melynek árkait-átereszeit már rendbe tettünk nagyon szépen 
megvezette a vizet a patak felé, ahol szivattyúval emeltük át a vizet a patakba. 
Szabó Zsolt elmondása alapján jövő tavaszra várható, hogy a Bér patak rendbetétele megtörténik. 
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Árvízi támogatásról is szó esett. Azt az információt adta, hogy napokon belül közli vele, hogy 
mekkora összegű támogatást tud a herédi lakosok részére biztosítani a Polgári Hatvanért Közhasznú 
Alapítvány. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Ezért mondta előző ülésen, hogy régen a patak mentén, több helyen volt ártér, melyet ilyen 
esetekben arra használtak, hogy a vizet arra a területre vezették. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

Régen a szántóföldeken is volt vízelvezető árkok vagy legalább több kisebb kanális, amely azt a célt 
szolgálta, hogy a nagy mennyiségben érkező víz sebességét lassítsa. Ha most is lett volna több 
kanális a szántóföldeken, akkor nem érkezett volna olyan hirtelen a faluba a víz. Esetleg sikerült 
volna elvezetni a vizet a Bér patakba. A régi emberek tudtak hatékonyan védekezni az árvíz ellen, 
melyet a mai emberek a szántóföldek teljes felszántásával tönkretettek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Sőt ezekre a területekre az árvíz után igénylés alapján megkapják a kártérítést a szántóföld 
tulajdonosok. 
 

Aranyi Jánosné helyi lakos 
 

A Vízügytől nem lehetne jogi úton kártérítést kérni az árvíz okozott károkra. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

Írásban kérjünk a Vízügytől egy olyan nyilatkozatot, melyben közlik, hogy nem szerepel a terveik 
közt a patak medrének kitakarítása. Ha a nyilatkozat megvan további árvíz esetén kártérítést 
követelhetünk tőlük, mert nem tettek semmit annak érdekében, hogy elkerüljék az árvizet. 
Javasolja, hogy dolgozunk ki egy akció tervet, melyben rögzítésre kerül, hogy árvíz esetén, ki, hol 
és hogyan védekezik. Szombaton éjszaka hallotta, hogy a lakosság fel lett kérve, hogy jöjjenek 
védekezni. Sajnos nem mindenki érezte úgy, hogy a falu bajban van. 
Ő, amikor a férje mondta, hogy jön a víz. Felment az Internetre és az egyik társasági oldal üzenő 
falán kért segítséget, mert a korábbi árvízkor ez már bevált. 
A védekezés alkalmával a patak mellett lévő ház kerítését megnyomták. Az ott lakók ezen 
felháborodtak. Véleménye, hogy ott nincs jó helyen a kerítés, mert a nagyobb gépek nem tudnak 
bejárni. Fel kellene vezetni, hogy honnan ért bennünket a víz. A Csap utcának nincs tűzvédelmi 
útvonala, melyet a hatvani tűzoltóságon meg is nézett. Javasolja, hogy csináljunk a Csap utca 
végébe a szántóföld felöl töltést, mely megvédi az ott lakókat a további árvizektől. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Madár Henrietta ezért fog hozni nekünk szintezett térképet, hogy arra vezessük fel a víz érkezési 
irányát. A további napirendi pontok közt szerepel a vizes árok javítása, megemelése. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

Miért csak most került megvalósításra? A Vízügy mért nem hajlandó ilyen védekezési 
munkálatokra? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem volt rá pénzünk, mert az előző vis maior igényünk sem érkezett még meg. Az előző évben 
készített felmérések alapján tervbe volt véve a Csap utca vízelvezető árkának és útjának felújítása. 
Viszont az erre tervezett pénzből kerültek kifizetésre az árvízi védekezés és helyreállítási 
munkálatok. A Vízügy forráshiányra hivatkozva minden meder megmagasítási munkálatot elutasít. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

A patak teli van növényzettel, melyet miért nem képes a Vízügy kitakarítani? 
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Kómár József polgármester 
 

A lakosok már gondolkoznak azon, hogy engedélyek megkérése nélkül kivonulnak és a patak 
medrét kitisztítják. 
Minden résztvevő szervezetnek és vállalkozásnak meg fogjuk köszöni az árvízi védekezésben 
végzett munkáját.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti a vis maior igényléshez a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2010. szeptember 11-12-
én ért árvíz vis maior igényléséről szóló határozati javaslatát szavazásra teszi. 
 

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

183/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2010.09.11-12-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.  

- a védekezéssel és helyreállítási költségek igényléséhez kapcsolatban 
nyilatkozza, hogy saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior 
helyzetet nem tudja megoldani. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az 
árvízi védekezési, helyreállítási munkákhoz kapcsolódó költségekre a 
8/2010.(I.20.) Kormányrendelet szabályai szerint vis maior támogatást 
igényeljék, a szükséges nyilatkozatokat megtegyék. A Képviselő-testület a 
védekezési és helyreállítási költségek önerejét a 2010. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a további intézkedésekről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: 5+22 munkanap 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Köszönő levelet fog kapni az önzetlen segítség nyújtásért Zsom Travel Kft. valamint a tűzoltóság, a 
Vízügy, Kartal Önkormányzata, a pártok és civil szervezetek, mely köszönő levelet az 
önkormányzat honlapjára is fel fogjuk tenni. 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

Bér-pataktól a Herédi temető felé vezető vizesárok partjának javítása és megemelése 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztés készítésekor a polgármester úr lerajzolta neki, hogy milyen munkálatokról szólnak 
a határozati javaslat. Az előterjesztés mögött lévő árajánlat nem ilyen részletezésű, ezért kérdez rá, 
hogy a patakkal párhuzamosan is lesz-e emelés? 
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Kómár József polgármester 
 

Valamikor ezen a területen az önkormányzatnak útja volt, melyhez árok is tartozott. Évekkel ezelőtt 
eternit csövet tettünk be oda, hogy a vizet elvezessük. Az utat felszántották már csak az árok és a 
korábbi árvízkor épített töltés maradt meg. 
 

Zsomné Hornyák Zita helyi lakos 
 

A napokban látta, hogy volt ott kint egy ember, aki felmérte a töltés körüli területet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Valószínű, hogy Szénási Géza vállalkozó volt kint, akit a Képviselő-testület fog megbízni a depónia 
és a töltés megmagasításával. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A műszaki ellenőrünk Lőrincz Lajos, munkáját pedig Madár Henrietta fogja segíteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Bér pataktól a Herédi 
temető felé vezető vizesárok partjának javítására és megemelésére szóló határozati javaslatot 
szavazásra teszi. 
 

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

184/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bér-
patakkal párhuzamosan a gát megerősítésének munkáival, valamint a Bér-pataktól 
a Herédi temető felé vezető vizesárok partjának javítására és megemelésére árvíz 
megelőzése céljából a SZÉ-GÉ Trans Kft t (Kerekharaszt - képviseli: Szénási 
Géza) bízza meg az árajánlata alapján bruttó 1.018.750,-Ft vállalkozói díjért a 
2010. évi költségvetésben biztosított előirányzat terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt. 
(Karancskeszi)-t bízza meg bruttó 30.000,-Ft díjazásért a 2010. évi 
költségvetésben biztosított előirányzat terhére. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására: 2010. szeptember 14. 
munka befejezésére: 2010.szeptember 30., illetve az időjárási viszonyok 
függvényében 

 

Felelős:   Kómár József polgármester 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

Heréd ún. „Cigánygödör” vízelvezető, áteresz bővítése 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Rákóczi úttól elkezdve íves vízelvezető árkot kell készíteni a Bér patak átereszéig. A június 1-én 
ért árvíz után elvégzett helyreállítási munkálatoknak köszönhetően a most felgyülemlett víz egy 
része lefolyt a patak felé. Az ott meglévő árkot ki kell szélesíteni, mert ebben a formájában az a 
terület életveszélyes. Sajnos az a terület nehezen megközelíthető esős idő esetén így az ott tervezett 
munkák megvalósulása mind időjárás függvénye. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Rengeteg fa és bokor van azon az árok területén, melyeket előbb ki kellene vágni. Olyan gát kell a 
Bér patak átereszénél, mely zárható. Ellenkező esetben a víz visszafelé is folyhat az eltérő 
szintkülönbség miatt. 
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Kovács József képviselő 
 

Lejtése kell, hogy legyen az ároknak. Mert különben megáll a víz. A patak holt ága ez a terület. 
 

Kómár József polgármester 
 

Régen ez a terület volt a Bér patak medre. Az árok szélesítése közben 70 cm-es lejtése lesz a 
területnek. Ez év májusában jelentős mennyiségű víz eset, melyet már a föld sem bírt elnyelni, 
mivel magas volt a talajvíz szintje. Komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az önkormányzat 
szivattyút vásároljon. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kartal önkormányzatától is kértünk segítséget az árvízi védekezéshez, akiknek sajnos a szivattyújuk 
tönkrement, mert egy autó ráment a csőre. 
 

Kómár József polgármester 
 

A munkálatokat csak akkor tudjuk itt elvégezni, ha az időjárás engedi, melyet szeretne a 
határozatban is megjelölni. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Heréd ún. „Cigánygödör 
vízelvezető, áteresz bővítéséről szóló módosított határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal, valamint 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

185/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a volt ún. 
„Cigánygödör” talajvíz elvezetésének céljából, vízelvezető árok tisztítására, meder 
kialakítására és a Csillag utcai áteresz bővítésére a TÉR-KŐÚT Kft. 
(Veszprémvarsány - képviseli: Petrikné Vida Gabriella) bízza meg az árajánlata 
alapján bruttó 1.566.875,-Ft vállalkozói díjért a 2010. évi költségvetésben biztosított 
előirányzat terhére. 

 

A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda – Infra Bt. 
(Karancskeszi)-t bízza meg br.30.000,-Ft díjazásért a 2010. évi költségvetésben 
biztosított előirányzat terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírására: 2010. szeptember 14. 
munka befejezésére: 2010.október 15., illetve az időjárási viszonyok függvényében 
Felelős:     Kómár József polgármester 

 

Polgármester 7 perc szünetet rendelt el. 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető, Zsomné Hornyák Zita és Aranyi Jánosné helyi lakosok 
elköszönnek és távoznak az ülésről. 
 
 

VIII. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 
2010. I. félévi munkáról 

 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az tanácsüléseken mindig részt vett, sőt az utóbbi időben többször került vitába Érsek Zsolttal 
elnökkel. A közeljövőben meg fognak szűnni a Kistérségi Társulások és helyüket a régi „Járások” 
veszik át. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Szomorú dolognak tartja, hogy a hatvani kórház ügyében egy polgármester sem állt ki. 
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Kómár József polgármester 
 

Dr. Kurpé László által szervezett ügyelet megszüntetése után, a Kistérség keretein belül került 
megszervezésre az ügyelet ellátása. Az ügyeletet adó orvosokkal nagyon komoly vitát vívott az 
ügyelet finanszírozása ügyében a tanácsüléseken. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az új ügyelet csak felnőtt ügyeletet lát el, melynek finanszírozásáért minden kistérségi 
önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Ellenbe a Dr. Kurpé László által szervezet orvosi ügyelet 
gyermekügyeletet is vállalt és az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított ellátásból működött. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete Többcélú 
Kistérségi Társulásban végzett 2010. I. félévi munkáról szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

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

186/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése alapján a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
munkájáról, a társulási tanácsban végzett tevékenységéről szóló polgármesteri 
beszámolót elfogadja. 

 
 

IX. Napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi Ügyrendi Bizottság ciklusidőben végzett munkájáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri Juhász Istvánnét, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy terjessze elő a napirendi 
pontot. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

2008-ban készült már egy félévi beszámoló, melyet akkor a Képviselő-testület elfogadott.                
A mostani beszámoló az utána történt munkánkról számol be részletesen. A beszámolót a Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta és módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mivel az új Képviselő-testület képviselő létszáma 6 főre csökken, ezért várható, hogy esetleg a 
Bizottság tagjai közzé külsős tagot is kell választani. De ezt majd az új Képviselő-testület fogja 
eldönteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Pénzügyi, Ügyrendi 
Bizottság ciklusidőben végzett munkájáról szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

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

187/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság 2006-2010. ciklusidőben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Bizottság Elnökét a határozatról 
értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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X. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 

 Hulladékszállítási közbeszerzés megindításáról 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére a Képviselő-
testülettel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közbeszerzési eljárás megindításáról kell a Képviselő-testületnek döntenie. Javasolja, hogy a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság egyik tagja Papp Ákos képviselő legyen, aki a négy év alatt sokat 
munkálkodott a szelektív hulladékgyűjtés ügyében. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Szeretné, ha a határozati javaslat a szelektív hulladékgyűjtést tartalmazná, ezért javaslatot tesz a 
határozati javaslat módosítására. Előre lépés lenne az is, ha a faluban több helyen kerülnének 
kihelyezésre szelektív hulladékot gyűjtő kukák és megadott időközönként történne azok ürítése. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Természetesen lehetőség van a javaslattal módosítására. 
 

Kómár József polgármester 
 

Egyetért Papp Ákos képviselő elképzelésével, hogy szelektívhulladék gyűjtő kukákat kellene a falu 
több pontján elhelyezni. Attól fél, hogy azokat a fiatalság felgyújtaná. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javaslatot kér a képviselőktől, hogy kik legyenek a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai? A 
közbeszerzés lebonyolításával továbbra is a Perfectus Kft. fogjuk megbízni. Ezért az egyik tagja a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak Dr. Dóka Zsolt jogi és közbeszerzési szakértő. A határozati 
javaslat alapján a közbeszerzési eljárást szeptember 15-e után fogjuk megindítani, mert így 
meghívásos alapon tudjuk elindítani a közbeszerzési eljárásunkat. Javasolja tárgy szerinti 
szakértőnek Papp Ákos képviselőt és pénzügyi szakértőnek Juhász Istvánné képviselő asszonyt. 
Megkérdezi a két képviselőt, hogy elvállalják-e a tagságot? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Igen, elvállalja. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Igen, elvállalja. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a hulladékszállítási 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló módosított határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

188/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. hulladékszállító, hulladékkezelő szolgáltató kiválasztása tárgyban a 2011. január 

1-ét követő időszakra hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást indít 
2010.09.15.-ét követően. 

2. 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 
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3. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai:  

Juhász Istvánné (PÜB Elnöke) pénzügyi szakértő 
Papp Ákos (képviselő) tárgy szerinti szakértő 

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

4. felkéri a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására  

5. a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
6. A Képviselő-testület a szelektív hulladékgyűjtést a jelenlegi rendszerben kívánja 

tovább folytatni. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010.09.15-től folyamatos 

 
 

 Herédi Népdalkórus plusz támogatás iránti kérelme 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előző ülésen már beszéltünk róla, hogy a Herédi Népdalkórus elkötelezettségeik teljesítéséhez 
további támogatás szeretne kérni. Az írásos kérelem megérkezett és az előirányzat 
árcsoportosításakor már megszavaztuk a Herédi Népdalkórus részére 70.000 Ft többlettámogatást. 
 
 

 Török László Nagykökényes polgármesterének elköszönő levele 
 

Kómár József polgármester 
 

Megérkezett Török László nagykökényesi polgármester elköszönő levele, mert az október 3-i 
polgármester és képviselő választáson nem indul. 
 

Kómár József polgármester ismerteti Török László elköszönő levelét. 
 
 

 Belső ellenőrzésről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ülés előtt került kiosztásra a Vincent Auditor belső ellenőre által megküldött jelentés, mely a 
LEADER III. tengely pályázatának és elszámolásának ellenőrzéséről szól. A jelentés nagyon 
kedvező, a belső ellenőr nem talált hiányosságot sem a pályázatban, sem az elszámolásban. 
 

 Dr. Kurpé László háziorvos újabb kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen a Képviselő-testület hozott egy határozatot, melyben Dr. Kurpé László háziorvos a 
BRILL 60 Kft. keretein belül kívánja a háziorvosi feladatok ellátását végezni. Az OEP sajnos ezt a 
szerződés módosítást nem tudta elfogadni, csak azzal a kikötéssel, ha október 1-jétől lép életbe ez a 
változás. Ezért most egy újabb határozatot kér Dr. Kurpé László a Képviselő-testülettől, melyben 
elfogadja az október 1-jei időpontot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, Dr. Kurpé László háziorvos 
időpont módosítása miatti szerződésmódosításról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

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



 259 

189/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja Dr. Kurpé 
László háziorvos szerződés módosítás iránti kérelméhez, mely alapján az eddigi 
LASZTER Bt. keretein belüli háziorvosi és iskola egészségügyi feladatellátás helyett 
a BRILL 60 Kft.-je (3012 Nagykökényes, Szabadság utca 35.; ÁNTSZ eng.száma: 
1976-9/2009) keretében történő feladatellátás a 157/2010.(VIII.16.)képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott 2010.szeptember 1. időpont helyett 2010.október 1-
től történjen. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozatnak megfelelő 
feladatellátási szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 

 

 Közterület elnevezéséről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett az ún. „cigánygödör” területének átsorolása, melyről még a májusi ülésen döntött a 
Képviselő-testület. A Képviselő-testületnek a terület elnevezéséről kellene döntés hoznia. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Jobbik Magyarország herédi alapszervezetétől érkezett javaslat, melyben a Nemzeti Emlékpark 
elnevezést javasolják. Megkérdezi a Képviselő-testülettől, hogy van-e más javaslat? 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Javasolja, hogy a terület az Emlékpark elnevezést kapja. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. Mivel nincs, a közterület elnevezésére 
tett javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

190/2010.(IX.13.) képviselő-testületi határozata: 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. LXV. tv. 
(Ötv.) 10.§. (1) h.) pontjába foglalt határkörében eljárva a kizárólagos tulajdonában 
lévő 7839 m2 nagyságú, 65. hrsz.-ú „közpark”  közterületét „Emlékpark” névre 
nevezi el. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a névadást 
kezdeményezőket értesítse. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 ÉMOP pályázatról tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett a határozat, melyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy nyert a benyújtott 
pályázatunk. Feltételként azt kérték tőlünk, hogy a költségeket dolgozzunk át, azaz szűkítsünk közel 
3 MFt-tal. Az új rendelő majd csak valamikor a tavasz folyamán fog elkészülni ugyanis 
közbeszereztetni kell. 
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 NDP pályázatról tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Azt a tájékoztatást kapta, hogy megszereztük a szükséges pontszámot. Ebben a pályázatban két 
játszótér, egy szobor alapzat és a Vörösmarty téri parkoló aszfaltozására kértünk támogatást. 
 

 CÉDE pályázatról tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az árvíz során kérdeztek őrá, hogy mennyibe került a ravatalozó felújítás pontosan. A CÉDE 
pályázatban elnyert támogatás összege 4.769.282 Ft volt. Az elszámolás alapján összesen nettó 
5.896.822. Ft került kifizetésre, mely elszámolás az év elején történt meg. 
 
 

 Olajtartály utáni munkaárok betemetése  ügyében 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A talajminta vétele megtörtént, az aláírt szerződés önkormányzati példányát és a vizsgálat 
eredményét még nem kaptuk meg. 
 

 Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó nyugdíjazásáról 
 

Kómár József polgármester 
 

Pusztai Ottóné Ilike október végén nyugdíjba vonul. Szeretné megköszönni a 9 év alatt végzett 
munkáját. Óriási segítséget nyújtott az önkormányzatnak szakmai tapasztalataival. Ha neki 
problémája volt, abban is segített megoldást találni. További jó egészséget kíván a Képviselő-
testület és a saját maga nevében a nyugdíjas éveihez. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Ő is szeretné, megköszöni Pusztai Ottóné Ilike munkáját. Mindig részletes jól kidolgozott 
előterjesztéseket készített a Pénzügyi Bizottságnak. Hasonlóan polgármester úrhoz ő is jó 
egészséget kíván Pusztainé Ilikének. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egyetért polgármester úrral és Juhász Istvánné Zsuzsikával valóban sokat köszönhet az 
önkormányzat és a Körjegyzőség az ő munkájának, bármilyen probléma merült fel mindig azon 
dolgozott, hogy minél előbb találjuk rá megoldást. A Körjegyzőség nevében ő is megköszöni a 
munkáját. 
 

 Lőrincz Mária iskolaigazgató elköszönése a Képviselő-testülettől 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Most a saját maga nevében szeretne, elköszöni a Képviselő-testülettől. Megköszöni a 4 évben 
végzett munkájukat, mellyel őt segítették abban, hogy az iskola jelentős változáson történhettek. A 
további munkájukhoz sok siker és jó egészséget kíván minden képviselőnek és a polgármesternek. 
Pusztai Ottóné Ilikétől is szeretne, elköszöni, mert a 10 év alatt, míg ők együtt dolgoztak igen jó 
kapcsolat alakult ki közöttük. Mindig segített neki, ha probléma volt mindig megértően és 
segítőkészen állt hozzá. Igazi csapatjátékos volt Ilike az iskola munkájában, melyet még egyszer 
szeretne neki megköszöni. 
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 Kómár József cikluszáró beszéde 
 

Kómár József polgármester 
 

Az elmúlt 4 év alatt ez a Képviselő-testület sokat tett azért, hogy a falu megszépüljön, megújuljon, 
az iskolában és az óvodában is jelentős változások történtek, melyre büszkék lehetünk. Volt ami 
könnyen ment, de volt amivel sokat dolgoztunk. Az idő múlásával az ember ezekből csak a szépre 
emlékezik. 
 
Csapatmunkában nem volt mindig egyetértés, de rájött, hogy nem is kell, hogy mindannyian egyet 
értsük. Inkább az a fontos, hogy mindig egyességre tudtunk jutni, mert tudtuk, hogy az a falu 
érdekében tesszük. Minden képviselő 4 év alatt végzett munkáját szeretné megköszönni. 
 
 

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

 
 

Kmf 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


