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91-19/2010.
Jegyzőkönyv
Készül:

Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17 –én 10 órakor kezdődő
soros ünnepi üléséről.

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Szabó Gábor közművelődési előadó,
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, Szabó Gábor közművelődési előadót és a hivatali
dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből mind a 7 képviselő jelen van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tegnapi nap folyamán további előterjesztéseket küldtek ki a helyi iparűzési adó rendelet
tervezetről, valamint az alapító okiratok módosításáról, melyet a szakfeladat rendben történt
változások indokoltak.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz, hogy az utólag kiküldött előterjesztések az egyebek napirendi pontban kerüljenek
megtárgyalásra.
Megkérdezi a képviselőktől, hogy van valakinek más javaslata a meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalására?
Mivel nincs, az elhangzott javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetet napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal
egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A képviselőktől érkezett javaslatok beépítésre kerültek. Felkéri a képviselőket, hogy tegyék meg
észrevételeiket, kérdéseiket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
György Istvánné alpolgármester asszony javaslatait nem tudták beépíteni, mert javaslatai az
előterjesztés kiküldése után érkeztek meg. Ennek ellenére javaslatai közül több, más képviselőktől
érkezett javaslatban is szerepelt, melyeket beépítettek a 2011. évi munkatervbe. Ha lenne olyan
javaslata, mely nem szerepel a munkatervben, ha kéri, azt még beletehetjük.
György Istvánné alpolgármester
Valóban a kiküldött előterjesztés tartalmazza az általa javasoltakat is, egyet kivéve, a márciusi
ülésen a támogatott szervezetek közt nem szerepel a Herédi Néptánccsoport, a Hipp- Hopp
Tánccsoport valamint a Holtidő zenekar tájékoztatója.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Természetesen a Képviselő-testület minden támogatott szervezetet felkérhet, hogy tartson
tájékoztatás a Képviselő-testületnek munkájáról és beszámolót az adott támogatás felhasználásáról.
339

Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a februári ülésen a polgárőrség beszámolója előtt kerüljön megtárgyalásra a
rendőrség beszámolója, mert véleménye szerint ez a két napirendi pont szorosan kapcsolódik
egymáshoz. Másrészt pedig, minden polgármestertől kérte a rendőrkapitány, hogy az év első
felében kerüljön megtárgyalásra a rendőrség beszámolója.
Papp Ákos képviselő
A hatvani Építésügyi Hatóság tájékoztatója nem szerepel a munkatervben. Szeretné, ha ők is
tartanának a Képviselő-testületnek tájékoztatás a Heréd községben végzett munkájukról és a
tapasztalataikról.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy a májusi ülésen a rendőrség tervezett beszámolója helyére kerüljön fel úgy, mint a
Hatvan I. fokú Építésügyi Hatóság tájékoztatója Heréd községben szerzett tapasztalatairól. Kérdezi
Papp Ákos képviselő urat, hogy megfelel neki így ez a napirendi pont?
Papp Ákos képviselő
Igen, megfelel.
György Istvánné alpolgármester
A májusi ülésen csak a Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója szerepel. Véleménye szerint a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól is kérhetnénk beszámolót.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jó, akkor a Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója mellé hozzátesszük a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatóját is.
Kómár József polgármester
Az utolsó oldalon szereplő ünnepségekhez kíván valaki hozzászólni?
Orbán Gábor képviselő
Szeretné, ha lenne Trianoni ünnepség az önkormányzat ünnepségei közt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Önkormányzati rendeletünk van a közművelődésről, mely tartalmazza az állami és helyi
ünnepeinket is.
Szabó Gábor közművelődési előadó
2011. évben nem lesz falunap? Nem látja az ünnepségek között?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lesz, csak továbbra is a Dallamfonó fesztivál keretében, hiszen erre az önkormányzatnak még
mindig van egy benyújtott, de el nem bírált pályázata. Ha nyer a pályázat, annak keretében kerül
majd 2011. évben megrendezésre a falunap is.
A közfoglalkoztatási terv elfogadása nem szerepel a munkatervben, mert jövőre teljesen átalakul a
rendszer más feltételekkel fog működni.
A 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása korábbra került, mert azt kistérség társulás keretében
végezzük. A Kistérségnek, pedig már korábban szüksége van az önkormányzatok által elfogadott
tervre, hogy azt beépítse saját költségvetési tervébe.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, a 2011. évi munkaterv elfogadását az elhangzott módosításokkal szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozza:
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254/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete a –jegyzőkönyv mellékletét képező - 2011. évi
munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy :


a 2011.02.14.-i ülés napirendje 3. pontjába kerüljön át a „Hatvan Város
Rendőrkapitánysága beszámolója Heréd község közrend- és közbiztonsági
helyzetéről szóló napirend előadója: felkérésre Dr. Gyetvai Tibor
rendőrkapitány” a 2011.05.30 -ára tervezett ülés 2. napirendjéből,



a 2011. 03.28.-i ülés 1. napirendi pontja egészüljön ki Hipp-Hopp Tánccsoport
Heréd, a Herédi Néptánccsoport, valamint a Holtidő zenekar munkájáról szóló
tájékoztatóval és a kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóval,



a 2011. 05.30.-i ülés egészüljön ki 2. napirendként a „Hatvani I. fokú
Építéshatóság tájékoztatója Heréd községben szerzett tapasztalatokról
napirenddel, előadója: felkérésre Kovács Sándor Osztályvezető”,



a 2011. 05.30.-i ülés 4. napirendi pontja egészüljön ki a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság árvízi védekezéssel kapcsolatosban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatójával, előadója: felkérésre Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakemberei.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ülések összehívásáról a
határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. évben folyamatos
II. Napirendi pont
Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2010. évi munkájáról
és a 2011. évi közművelődési program elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a Szabó Gábor közművelődési előadót, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselőtestülettel.
Szabó Gábor közművelődési előadó
Részletes beszámolót készített, melyhez nincs hozzáfűznivalója.
Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár és a Klubterem plafonján vizes foltok
jelentek meg, melyből arra következtet, hogy beázik a tető.
Kómár József polgármester
Valóban ez ügyben lépnie kellene a Képviselő-testületnek, mert a későbbiek folyamán ebből
komoly problémáink lesznek. A baj csak az, hogy a tető szigetelésének felújítását csak pályázati
pénzből fogjuk tudni megoldani. A LEADER pályázatban eredetileg szerepelt a szigetelés, de pénz
hiányában nem került bele. A Községi Könyvtár és Klubterem tetőszerkezete átalakításához
rendelkezünk kész tervekkel és költségbecsléssel, melynek alapján közel 30 MFt-ból
megvalósítható lenne a felújítás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Van még egy probléma, ugyanis eltűnt két jelentős értékű hangfal, melyet nagy valószínűséggel a
nagyteremben történő árusítás alkalmával tulajdonítottak el. Mivel ezt nem tudjuk bizonyítani, így
nincs mód rá, hogy előkerüljön a tettes hiába tettük meg a feljelentést. Azt javasolja a Képviselőtestületnek, hogy hozzon egy határozatot arra vonatkozóan, hogy sem a nagytermet, sem a kistermet
semmilyen árusításra nem adja bérbe. Ezáltal kiküszöbölhető, hogy még egyszer ilyen előforduljon.
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Kómár József polgármester
Nagyon örül, hogy ilyenkor téli estéken ha bárki sétál a faluban azt láthatja, hogy mindig égnek a
nagyterem lámpái, melyből arra lehet következtetni, hogy a lakosság igényt tart a termekre, hiszen
akkor a céljának megfelelően van használva a Művelődési Ház.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Művelődési Ház és
Községi Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és a 2011. évi közművelődési program
elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
255/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a –jegyzőkönyv
mellékletét képező – Szabó Gábor közművelődési előadó által benyújtott 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és 2011. évi közművelődési programot.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az a
közművelődési előadót értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
A Művelődési Ház termeinek bérbeadásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
256/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és
Könyvtár helyiség használatával, bérbeadásával kapcsolatban hozott 16/2007.(II.12.)
sz. módosított határozatát a következőként módosítja:
„- A Műv. Ház termeinek alkalmi árusításra és termékbemutatóra történő
bérbeadását 2011. évtől a Képviselő-testület nem engedélyezi, a nem
lakóingatlan vállalkozási célú bérbeadását megszünteti.”
Az egyéb közművelődési tevékenységek, valamint megkülönböztetés nélkül a
választási-politikai rendezvények alkalmával a teremhasználat ingyenes, azok
engedélyezése a korábbi szabályozás szerint történik.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a művelődési előadót
értesítse.
Felkéri a Képviselő-testület a közművelődési előadót, hogy 2011. évtől a határozat
szerint járjon el.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
III. Napirendi pont
Új SZMSZ rendelet elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot a Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A korábbi SZMSZ lényegesen terjedelmesebb volt. Az új SZMSZ már az új jogszabály-szerkesztési
előírásoknak megfelelően készült el. A régi SZMSZ-ben több helyen történt utalás az
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Önkormányzati törvényben szereplő előírásokra. Az önkormányzati rendeletben a
rendeletszerkesztési szabályoknak megfelelően semmilyen törvényi rendelkezés nem vehető át.
Merev hivatkozásokat tartalmaz több helyen az új SZMSZ rendelet, mely egyrészről jó, hiszen a
törvényi változást könnyebb nyomon követni valamint a módosítások alkalmával kevesebb
hibalehetőséget eredményez. Vannak az új SZMSZ-nek olyan rendelkezései, melyeket törvényi
előírásoknak megfelelően kötelezően tartalmazni kell. A 43. §-ban felsorolásra került az
önkormányzat szakfeladat rendje, mely már tartalmazza a későbbi napirendi pontban elfogadásra
kerülő alapító okirat módosításoknál felsorolt új szakfeladatokat is. A változást az indokolja, hogy
az államháztartási szabályok módosulnak, melynek megfelelően módosítani kell az önkormányzat
alapító okiratait is.
Papp Ákos képviselő
A 20 § (5) bekezdésében az előterjesztések elkészítésének idejére szabott idő megfelelő-e vagy
inkább változtassunk rajta?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valójában a kiküldött előterjesztéseket polgármester úr, a hivatali dolgozók, az intézmények és ő
készíti, így nincs különösebb jelentősége annak, hogy ezen az időponton változtassunk.
Papp Ákos képviselő
A 31. § (2) bekezdésében csak Ügyrendi Bizottság szerepel, melyet módosítani kell Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságra. A 33. § (1) bekezdésben Nagykökényes szabályzása maradt benne, a 40. §
(2) bekezdésének második sorában „fogalomképtelen” szó helyett „forgalomképtelen” szót
szükséges javítani, a 42. § (7) bekezdésben a herédi Általános Iskola szövegrészben a Herédi szót
nagybetűvel kell írni, mert az már az intézmény neve.
Orbán Gábor képviselő
A 39. § (2) bekezdésében Heréd és Kerekharaszt valamint később Heréd községgel működtet közös
társulást, melyet szintén javítani szükséges.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az észrevételekkel módosítja a rendeletet. Elnézést kér a tévedésekért, Nagykökényes község
SZMSZ-ét is most dolgozta át. A két községnek két külön szerkezetű SZMSZ-e volt, megpróbálta
egyformára hozni, hogy a későbbiek folyamán könnyebben tudjon velük foglalkozni. Így a herédi
SZMSZ készítéséhez a már átdolgozott nagykökényesi SZMSZ rendelet-tervezetet használta, ebből
adódhatnak az eltérések. A 33. § (1) bek. helyesen Heréd községben a polgármester főállásban látja
el feladatát.
Kerestély Gyula képviselő
A 19. § (4) bekezdésében szereplő 5 napot és az azt követő 15 napot keveselli, miért nem lehetne
több?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A felvilágosítás-kérési indítvány ebben a formában megfelelő, hiszen ha az előterjesztések
kiküldése után, azaz 5 napon belül érkezik meg. Abban az esetben a Képviselő-testület nem biztos,
hogy meg fogja tudni tárgyalni az indítványt. Ebben az esetben a benyújtást követő 15 napon belül
kell a polgármesternek írásban tájékoztatást adni az érintettnek és a következő ülésen megtárgyalja
a Képviselő-testület.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az új önkormányzati
SZMSZ-t az elhangzott módosításokkal szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Ötv. 1 § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési rendjéről a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A helyi önkormányzati jogok gyakorlásának szabályait a helyi önkormányzatokról szóló
törvény szabályozza.
(2) Az önkormányzat megnevezése: Heréd Község Önkormányzata.
(3) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 3011 Heréd Rákóczi út 39.
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Heréd község közigazgatási területe.
2.§ (1) Az önkormányzat jelképei: címer, zászló.
(2) A címer és a zászló használatát önkormányzati rendelet szabályozza.
3. § (1) Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat lapját a lakosság, a képviselő-testület tagjai és az önkormányzat
intézményei térítésmentesen kapják, terjesztéséről az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(3) Az önkormányzat lapja időszakos lap. A/4-es oldalon jelenik meg, amely tartalmazza a
lakosság széles körét érintő képviselő-testületi döntéseket.
(4) A lapot évfolyamonként le kell fűzni, ezzel is lehetőséget biztosítva a település történetét
feldolgozó munkákhoz.
2. Az önkormányzati jogok
4.§ (1) A helyi közügyek és a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom
önkormányzati típusú helyi gyakorlásához az önkormányzat megteremti a szervezeti és
személyi feltételeket.
(2) Önkormányzati döntést hozhat:
a) helyi népszavazás,
b) képviselő-testület,
c) polgármester.
3. Együttműködés
5.§ A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és
gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a megyei,
kiemelten a Hatvan város vonzáskörzetébe tartozó településekkel. Részt vesz az
önkormányzatok által létrehozott „Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás” fejlesztési
terveiben.
4. A települési önkormányzat feladata, hatásköre
6. § (1) Heréd Község Önkormányzata gondoskodik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §-ában szabályozott önkormányzati feladatok ellátásáról.
(2) Közfeladat önkéntes vállalása előtt a képviselő-testület által meghatározott előkészítő
eljárást kell lefolytatni, melynek eredményeként a képviselő-testület elé kerülő javaslatnak
tartalmaznia kell a feladat ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat.
(3) Az önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét,
együttműködik velük, ingyenes helyiséghasználatot, költségvetési lehetőségeitől függően
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anyagi támogatást biztosít számukra. Ennek keretében az éves munkaterv megküldésével
tanácskozási jogot biztosít a következő önszerveződő közösségek vezetőinek a képviselőtestület nyilvános ülésein:
a)
b)
c)

Herédi Népdalkör Egyesület
Herédi Sport Klub
Polgárőrség Herédi Szervezete
5. A képviselő-testület kizárólagos hatásköre

7.§ (1) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a szabályozza.
(2) a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény
meghatározása;
b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás;
c) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés,
d) az éves költségvetéshez kapcsolódó hitelfelvétel.
(3) A képviselő-testületi hatáskörök polgármesterre, a bizottságára átruházása önkormányzati
rendeletben történhet, mely hatáskör tovább nem ruházható.
(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereten belül tett intézkedéseiről, azok eredményeiről
a soron következő soros ülésen beszámol.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatokat a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése tartalmazza.

6. A képviselő-testület működése
8.§ (1) A képviselő-testület választáskori létszáma 7 fő. A polgármester tagja a képviselőtestületnek.
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha a tagjai közül az ülésen tagjainak több mint fele,
legalább 4 fő jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására
újra össze kell hívni.
7. Ciklusprogram és az éves munkaterv
9.§ (1) A képviselő-testület elfogadja tevékenységének irányvonalát, az elsőbbséget élvező célokat,
a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó koncepciót.
(2) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára szóló ciklusprogram alapján működik.
(3) A ciklusprogram tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a
polgármester gondoskodik. A ciklusprogramot a képviselő-testület a megválasztását követő
legkésőbb 6 hónapon belül elkészíti és jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület működésének alapja a program végrehajtását is célzó éves munkaterv.
(5) A körjegyző által a beérkezett javaslatok, kötelező feladatok és a gazdasági program
figyelembevételével összeállított éves munkatervet jóváhagyás végett a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé.
(6) A képviselő-testület éves munkatervet köteles készíteni. A tervezet elkészítése előtt 15 nappal
a polgármester javaslatot kér a képviselőktől, az intézmények vezetőitől, településen működő
társadalmi szervezetektől.
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(7) A munkaterv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az ülések időpontját,
adott ülésen tárgyalandó témákat,
az előterjesztő megnevezését,
az előterjesztésben közreműködőket,
szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,
közmeghallgatások, falugyűlések rendezését

(8) Az elfogadott munkatervet ki kell függeszteni a Körjegyzőség hirdetőtábláján és fel kell tenni
a település honlapjára is.
8. A képviselő-testület üléseinek száma
10.§ (1) A képviselő-testület a feladat és hatáskörét ülésein gyakorolja.
(2) A képviselő-testület elfogadott éves munkaterve szerint, de évente legalább 6 alkalommal
ülésezik.
(3) A soros ülések összehívására a hónap utolsó hetének hétfői munkanapján 15.00 órakor kerül
sor. A napirendeket úgy kell összeállítani, hogy az ülés lehetőleg 20.00 óránál tovább ne
tartson.
(4) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) a képviselők 1/4-ének, vagy a bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára, az
indítvány beadását követő két héten belül, valamint
b) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott soros
üléseken kívül egyéb okokból szükség van.
9 A képviselő-testületi ülések összehívása
11.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze.
(2) A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja
össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg
akadályoztatásuk esetén az ülést a bizottság elnöke hívja össze.
(3) A képviselőknek az ülés előtt legalább 5 nappal korábban meg kell küldeni a meghívót és
az előterjesztéseket. A 10 oldalnál hosszabb terjedelmű előterjesztéseket nem kötelező
kéziratban kiküldeni, azok elektronikus dokumentumként is eljuttathatók a meghívottak
részére.
(4) A képviselő-testület meghívójának tartalmaznia kell az ülés helyét, kezdési időpontját, a
munkaterv szerinti és javasolt egyéb napirendeket, előadókat.
(5) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) döntési joggal a települési képviselőket,
b) tanácskozási joggal:
ba) a körjegyzőt, napirenddel kapcsolatos illetékes előadót
bb) az intézményvezetőket az intézményt érintő napirendhez
(6) A képviselő-testület ülését főszabályként az önkormányzat székhelyére kell összehívni. Az
ettől eltérő helyen tartandó, kihelyezett testületi ülés helyszínére a meghívottak figyelmét
külön fel kell hívni.
12.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy akkor
köteles összehívni, ha a 9. §. (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállnak.
(2) Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy a 9. § (4) bekezdés b)
pontja esetében saját maga dönti el.
(3) A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról.
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(4) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos
meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.
(5) Rendkívül indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására telefonon
keresztül történő és egyéb szóbeli meghívással.
(6) A szóbeli meghívás esetében is lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések
meghívottakhoz történő eljuttatatását.
(7) A rendkívüli ülések esetében a testületi anyag kiküldésének határidejére vonatkozó
szabályoktól el lehet térni.
(8) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell, melynek formái:
a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,
b) a könyvtárban elhelyezett munkaterv,
c) az éves munkaterv és a soros ülések meghívójának a községi honlapra történő feltétele.
10. A képviselő-testület ülésének vezetése
13.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, a
legutóbbi képviselő-testületi ülés óta a testület nevében tett intézkedéseiről,
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
d) az ülés nyílt vagy zárt jellegét megítéli, a zárt ülés tényét bejelenti,
e) a képviselő-testület tagjainak napirend előtti felszólalását biztosítja legfeljebb 3
percben,
f) napirendként:
fa) a vitát levezeti, kiegészítésekre, kérdésekre, hozzászólásokra a szót megadja, a
vitát összefoglalja,
fb) az indítványokat szavazásra felteszi,
fc) a határozati javaslatokat szavaztatja,
fd) a szavazás eredményét számszerűen megállapítja,
fe) a napirend tárgyában hozott döntést kihirdeti,
g) időszerű kérdésekről tájékoztatást ad,
h) tájékoztatást ad a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről,
i) szükség szerint rend fenntartási intézkedést tesz,
j) az ülést bezárja.
(3) Sürgősségi indítvány tárgyalását kezdeményezheti:
a) az önkormányzat bizottsága,
b) bármelyik képviselő,
c) a körjegyző,
d) a polgármester ellenjegyzésével az intézményvezető.
(4) A sürgősségi indítványt rövid indokolással, legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12
órájáig kell a polgármesternél benyújtani.
14.§ (1) A képviselő-testület ülése fő szabályként nyilvános. Az ülésen megjelenő érdeklődők a
számukra kijelölt helyet foglalhatják el.
(2) A polgármester a testületi ülésen megjelent meghívottak és az érdeklődők részére a
képviselő-testület tagjainak hozzászólása után, de a vita lezárása előtt egy napirendi
pontnál egy ízben maximum 2 perc időtartamban adhat szót a tárgyalt napirendhez
kapcsolódó hozzászólásra. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem
tartja be a számára megadott időkeretet.
15.§ (1) A képviselő-testület zárt ülést tart a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
12. § (4) bekezdés a) pontjában felsorolt ügyekben, esetekben.
347

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4)
bekezdés b) pontjában szabályozott esetekben zárt ülés tartását határozhatja el.
(3) A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem kell, a testületi
ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkoznia a zárt ülésre
vonatkozó törvényi előírásra. A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről
a (2) bekezdésben foglalt esetekben.
(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és
a szakértő vesz részt.
(5) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több,
mint a fele, 4 fő jelen van.
(6) A képviselő-testület döntéshozatalából kizáró okokat és a kizárás szabályait a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése szabályozza.
11. A tanácskozás rendjének fenntartása
16.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata, melynek során
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő,
sértő kifejezéseket használ,
b) rendre utasítja azt a személyt, aki a figyelmeztetés ellenére nem hagy fel a kifogásolt
magatartásával, illetőleg azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan
magatartást tanúsít,
c) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti,
d) az ülés elhagyására kötelezi azt a rendre utasított személyt, aki a tárgyalás zavarását
nem hagyja abba. A teremből való kiutasítás a képviselőkre nem vonatkozhat.
(2) A képviselők és az ülésen részt vevők mobiltelefonjaikat a tanácskozás ideje alatt
lenémított állapotban kötelesek tartani, hogy az ülés rendjét ne zavarják.
(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
12. Napirendek tárgyalása a vitától a döntéshozatalig
17.§ (1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az
előterjesztő és a bizottság elnöke jogosult.
(2) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát
nyit, az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, az előadóhoz a
képviselő-testület tagjai, tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az
előadó köteles rövid választ adni.
(3) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új
információkat kell tartalmaznia.
(4) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama legfeljebb
5 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem
haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(5) A vita lezárására és a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja
tehet javaslatot. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. A
hozzászólásokat követően a polgármester összefoglalja a vita lényegét.
(6) A vita lezárása után, a szavazás előtt a körjegyző törvényességi észrevételt tehet.
(7) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat
bocsátja szavazásra. Előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az
elhangzás szerinti, az utolsó javaslattól kezdve visszafelé sorrendben, a módosító
348

javaslatok el nem fogadása esetén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavaz
a testület.
(8) Az egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlevő települési képviselők
több mint a felének, a minősített többséget igénylő döntéshez a megválasztott települési
képviselők több mint felének, azaz 4 képviselő igen szavazata szükséges.
(9) A minősített többséget igénylő döntéseket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 15. § (1) bekezdése szabályozza.
18.§ (1) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
(2) A képviselő-testület a jelenlévő képviselők többségi indítványára név szerinti szavazást
tart.
(3) A név szerinti szavazás alkalmával a körjegyző a névsor alapján minden képviselőt
személy szerint szólít és a képviselő által adott „igen”, vagy „nem” vagy „tartózkodom”
választ a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával
hitelesíti.
(4) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a 14.§.(1)-(2) bekezdésében foglalt ügyekben.
A titkos szavazásról a képviselő-testület esetenként egyszerű többséggel dönt.
(5) Titkos szavazás tartása kötelező a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
34. § (1) bekezdésében előírt esetben, az alpolgármester megválasztása döntéshozatalakor.
(6) A titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság gondoskodik.
(7) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a
jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
13. A felvilágosítás-kérés szabályai
19.§ (1) A képviselők a képviselő-testületi ülésen a napirendek lezárása után a polgármestertől, az
alpolgármestertől, a körjegyzőtől, a bizottság elnökétől az önkormányzat feladatkörébe
tartozó témában felvilágosítást kérhetnek.
(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása
alatt álló szervezet tevékenységi körével.
(3) A felvilágosítás-kérést előzetesen a polgármesternél, lehetőleg az ülés előtt 5 nappal
írásban kell benyújtani.
(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a testület
ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha
a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon
belül írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a testület a soron következő ülésén
dönt.
(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik.
Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül dönt. Amennyiben
a választ a testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes
kivizsgálását, melyet egy ideiglenesen létrehozott bizottság végez.
14. Előterjesztés

20.§ (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat
az indoklással.
(2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval
együtt a 10. § (3) bekezdése szerint meg kell küldeni az érintetteknek.
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(3) Kivételes esetben, továbbá az egyebek napirendi ponton belüli kisebb jelentőségű ügyekben
lehetőség van szóbeli előterjesztésre is. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők
rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.
(4) Írásos előterjesztést kell készíteni a következő ügyekben:
a) önkormányzati rendelet-tervezet,
b) szervezeti és működési rend kialakítása és megváltoztatása,
c) költségvetés, költségvetés módosítása, zárszámadás,
d) intézmény alapítás, átszervezés, megszüntetés,
e) helyi népszavazás kiírása,
f) falugyűlés és közmeghallgatás anyaga,
g) önkormányzati jelképek meghatározása, díszpolgári cím adományozása,
h) munkaprogram, munkaterv,
i) hitelfelvétel, alapítványrendelés,
j) valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy,
k) társulások létrehozása, csatlakozás hozzájuk, társulásból való kilépés,
l) lejárt határidejű határozatok végrehajtása.
(5) Az írásos előterjesztések elkészítésének határideje: az ülést megelőző 5. nap.
(6) A határozati javaslatot akkor is be kell írásban nyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül
sor, kivéve az „egyebek” napirend keretében ismertetett kisebb jelentőségű ügyek, amelyek
esetében elegendő ha a körjegyző a határozati javaslat szövegét a szavazást megelőzően
felolvassa.
(7) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei a következők:
a) Első rész tartalma: a tárgy pontos meghatározása, annak áttekintése, hogy a témakör
szerepelt-e már korábban is napirenden. Ha igen, milyen döntés született. Az
előkészítésben résztvevők megnevezése. A meghozandó döntés indokainak bemutatása.
b) Második rész tartalma: határozati javaslat, mely egyértelműen megfogalmazott
rendelkező részből áll, az alternatív döntésre előterjesztett javaslatok egymástól világosan
elkülönülő megfogalmazása. A végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezése
és határidők megjelölése.
(8) Az írásos előterjesztéseket a körjegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.
(9) A körjegyző az önkormányzati hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról,
érintetthez való eljuttatásáról.
15. Határozati javaslat
21.§ (1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a
polgármester által a vita összefoglalása után szavazásra feltett javaslat.
(2) A határozati javaslat részei:
a) a határozat szövege,
b) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,
c) a határozat végrehajtásának időpontja.
16. A képviselő-testület döntései
22.§ (1) A képviselő-testület döntései: határozat, rendelet.
(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de határozathozatal nélkül szavaz:
a) a napirend meghatározásáról,
b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
c) a tájékoztatók tudomásul vételéről,
d) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról.
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17. A képviselő-testület határozatai
23.§ (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.
(2) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi
sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal
pontos időpontját év, hó, nap megjelöléssel.
(3) A határozatok jelölése a következő formában történik:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ......../…....év (........ hó ... nap)
határozata, melyben a hónap számozása római számmal, a többi számozás arab számmal
történik.
(4) A körjegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok sorszám és tárgyszó szerinti
nyilvántartásáról.
18. Az önkormányzati rendelet
24.§ (1) A Képviselő-testület önkormányzati rendeletet az Alkotmány 42/A § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabályi rendelkezések alapján nem eredeti jogalkotói
hatáskörében alkot.
(2) Rendelet alkotását a képviselő, a bizottság, és a körjegyző írásban kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A rendelet-tervezetről folytatott vita lezárása után először a módosító javaslatokról kell
külön-külön minősített többséggel, majd az egész módosítással egybefoglalt tervezetről
dönteni.
(4) A rendelet-tervezet indokolással ellátott, szakszerű, a jogszabály szerkesztési előírások
szerinti alakszerűségnek is megfelelő elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.
(5) A Képviselő-testület a lakosság széles körét érintő, nem kötelező pénzügyi-gazdálkodási
beszámolókhoz kapcsolódó rendelet-tervezete lakossági véleményeztetését is elhatározhatja.
Ennek módja legalább 15 napra a települési honlapon a rendelet-tervezet közzététele.
(6) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon a körjegyző kihirdeti.
(7) Helyben szokásos módnak minősül a rendelet önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő
kihelyezése, valamint a község honlapjára feltétel.
(8) Az önkormányzati rendelet aláírása és kihirdetése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik.
(9) Az önkormányzati rendeletet a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal
kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet önkormányzati hivatal
hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel történt kihirdetésének időpontját év, hó, nap
megjelöléssel.
(10) A rendeletek jelölése a következő formában történik:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../…...év. (......... hó ... nap)
önkormányzati rendelete, melyben a hónap számozása római számmal, a többi számozás
arab számmal történik.
(11) A körjegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek sorszám és tárgy szerinti
nyilvántartásáról.
(12) A képviselő-testület legalább két évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek
hatályosságát.
(13) A biztonságosabb jogalkalmazás érdekében a körjegyző gondoskodik a módosított
önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.
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19. A jegyzőkönyv
25.§ (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (1)
bekezdésében foglalt tartalmi előírások szerint készül.
(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.
(4) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni:
a) a napirend tárgyát, az előadókat,
b) az előterjesztőt vagy előterjesztőket,
c) kérdésfeltevőket, hozzászólókat.
(5) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
képviselő-testület valamely tagja kérésére a képviselő által felolvasott, a jegyzőkönyvvezetőnek az ülésen átadott írásbeli hozzászólását szó szerint kell a jegyzőkönyvbe
felvenni.
(6) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pontos döntést és hogy hányan szavaztak igennel,
hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak a szavazástól.
(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) a képviselők kérése alapján a képviselői indítványokat, hozzászólásokat.
(8) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét annak fedőlapján a polgármester, a körjegyző
és a jegyzőkönyv-vezető, utolsó oldalán a polgármester és a körjegyző írja alá.
(9) Az aláírt, mellékletekkel ellátott jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a körjegyző
köteles megküldeni a közigazgatási hivatalnak törvényességi ellenőrzésre, ezt követően
tájékoztatásul felteszi a nyilvános ülés jegyzőkönyvét a községi honlapra.
(10) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselő-testület ülésének a
jegyzőkönyvébe és mellékleteibe.
(11) A jegyzőkönyvek betekinthetőségről a körjegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek
anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni ügyfélfogadási időben.
(12) A képviselő-testület nyilvános ülései jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a
körjegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.
(13) A képviselő-testület üléseiről hangfelvétel is készül, melyet a végleges jegyzőkönyv
megküldéséig tárolni kell.
20. A települési képviselő megbízatása
26.§ (1) A települési képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek.
(2) A települési képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, illetve a megbízólevél átvételét
követő ülésen esküt, vagy választása szerint fogadalmat tesz a képviselő-testület előtt.
(3) A képviselő az eskü, vagy fogadalom letételéig nem gyakorolhatja jogait.
(4) A képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
(5) A (4) bekezdésben hivatkozott vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak
benyújtásáig a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és képviselői
megbízatásával kapcsolatban meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
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21. A települési képviselő feladatai
27.§ (1) A települési képviselő feladatait, jogait és kötelezettségeit a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése szabályozza.
(2) A települési képviselők névsorát az 1. melléklet tartalmazza.
22. A képviselők juttatásai, képzése
28.§ (1) A települési képviselők járandóságait önkormányzati rendelet határozza meg.
(2) A képviselők feladataik eredményes ellátása érdekében történő képzéséről a képviselőtestület gondoskodik.
23. A képviselői megbízatás megszűnése
29.§ (1) A települési képviselő jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) A képviselő megbízatása megszűnik a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. §-ában szabályozott esetekben.
24. Összeférhetetlenség
30.§ A települési önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5.-7.
§-a szabályozza.
25. A képviselő-testület bizottsága
31.§ (1) A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, mely ellátja a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos feladatokat. A Bizottság tagjainak névsorát
a rendelet 2. melléklete, a Bizottság feladatkörét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság éves munkaterv szerint ülésezik.
(4) A bizottsági üléseket az elnök hívja össze, de a polgármester indítványára is össze kell
hívni.
(5) Az üléseket a bizottság elnöke vezeti.
(6) A bizottság ülése fő szabály szerint nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a
képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.
(7) A bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
(8) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke, a körjegyző és
a jegyzőkönyvvezető írja alá.
(10) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait az önkormányzati hivatal látja el.
26. A képviselő-testület és a polgármester bizottsággal kapcsolatos jogosítványai
32.§ (1) A képviselő-testület bizottsággal kapcsolatos jogosítványai:
a) meghatározza a bizottsági szervezetét és megválasztja bizottságait,
b) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be a képviselőtestületnek,
c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával
nyújthatók be a képviselő-testülethez,
d) döntési jogot adhat bizottságainak,
e) a bizottság által hozott döntést felülvizsgálhatja,
f) önkormányzati rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg a bizottságnak,
g) határoz a polgármester által felfüggesztett bizottsági döntések tárgyában.
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(2) A polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai:
a) indítványára össze kell hívni a bizottságot,
b) felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit,
c) dönt a bizottság elnökének személyes érintettsége miatt történő döntéshozatalból való
kizárásáról.
27. A polgármester
33.§ (1) Heréd községben a polgármester főállásban látja el feladatát.
(2) A polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. §-a szabályozza.
(3) A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a
Körjegyzőség közreműködésével látja el. A Körjegyzőség tevékenységét a létrehozására
kötött Megállapodás, a Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Ügyrend alapján
végzi.
(4) A polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2)
bekezdése szerinti feladatain túl:
a. segíti a képviselő-testület tagjainak testületi, illetve bizottsági munkáját,
b. képviseli az önkormányzatot;
c. kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb
szervezetekkel;
d. fogadó órát tart,
e. nyilatkozik a sajtónak.
(5) A polgármester az önkormányzat érdekeit sértőnek tartott képviselő-testületi döntések
ismételt megtárgyaltatásával kapcsolatos jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 35. § (3) bekezdése szabályozza.
(6) A Képviselő-testületről a polgármesterre átruházott hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.
28. Az alpolgármester
34.§ (1) A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület a polgármester
javaslatára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése
szerinti módon alpolgármestert választ.
(2) Heréd községben az alpolgármestert a megválasztott képviselők közül választja a képviselőtestület, nem képviselő alpolgármesteri tisztséget nem hoz létre.
29. A körjegyző
35.§ (1) A képviselő-testület Nagykökényes község képviselő-testületével mindkét képviselőtestület külön-külön minősített többségű egybehangzó szavazatával hozott együttes
határozatával pályázat alapján jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő körjegyzőt nevez ki.
(2) A körjegyző vezeti az önkormányzatok hivatalát, a Körjegyzőséget.
(3) A körjegyző feladat és hatásköréről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 40. § (2) bekezdése rendelkezik.
(4) A képviselő-testületi ülésen történő részvételében akadályoztatása esetén a körjegyző
valamely köztisztviselő eseti megbízásával helyettesítheti magát.
(5) A körjegyző éves beszámolója a körjegyzőségi munkáról a képviselő-testületek lehetőleg
együttes ülésén történik.
(6) A körjegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek,
ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.
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(7) A körjegyző a körjegyzőség székhelye szerinti Heréd községben minden héten keddi napon
9-11 óra között, Nagykökényesen a Kirendeltségen minden héten szerdai napon 11.0015.00 óra között ügyfélfogadást tart.
(8) A körjegyző a képviselő-testület tevékenységével összefüggő feladatkörében:
a) előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket,
b) ellátja a testület és a bizottság szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos
feladatokat,
c) tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein,
d) törvényességi észrevételeket tehet a döntés-előkészítés során vagy az előterjesztés
vitájában,
e) gondoskodik a testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvei elkészítéséről,
f) tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságot az önkormányzat
munkáját érintő jogszabályokról, a körjegyzőség munkájáról és az ügyintézésről.
(9) A körjegyző egyéb feladatai:
a) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,
b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
d) szervezi a körjegyzőség felvilágosító munkáját,
e) ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő
feladatokat,
f) véleményt nyilvánít, állást foglal a polgármester, alpolgármester és a képviselők
kérésére önkormányzati ügyhöz kapcsolódó jogértelmezési kérdésekben,
g) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,
h) gondoskodik az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról,
i)
gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyzőség köztisztviselői tekintetében.
(10) A köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, munkáltatói jogok
gyakorlásához a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (4)
bekezdése alapján a polgármesterek egyetértése szükséges. Az egyetértési jog
gyakorlásáról a polgármesterek között külön megállapodás készül.
30. Körjegyzőség
36.§ (1) Heréd és Nagykökényes községekben az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a 2007. december 1-től létrehozott Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség látja
el.
(2) A Körjegyzőséghez csatlakozás és kiválás szabályait a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 39. § (3) bekezdése szabályozza.
(3) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését Heréd és
Nagykökényes községek polgármesterei együttesen végzik.
(4) A Körjegyzőség belső szervezeti tagozódását, munka-, és ügyfélfogadásának rendjét
meghatározó Ügyrendet a társult képviselő-testületek a körjegyzőségi megállapodás
mellékleteként 1/2007. (VIII.17.) sz. együttes határozatukkal fogadták el, módosítása is
csak a két képviselő-testület külön-külön minősített többségű határozatával lehetséges.
(5) A polgármester a Körjegyzőségre vonatkozó valamennyi előterjesztést a körjegyző
javaslatának figyelembe vételével teszi meg.
(6) A Körjegyzőség Ügyrendjét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
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31. A közmeghallgatás
37.§ (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a szerinti évente egyszeri,
kötelező közmeghallgatást a képviselő-testület az éves költségvetés elfogadását
megelőzően tartja.
(2) A közmeghallgatás fontosabb szabályai:
a) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a képviselőtestülethez, a polgármesterhez, alpolgármesterhez kérdéseket intézhetnek, illetőleg
közérdekű javaslatokat tehetnek.
b) A közmeghallgatás helyéről, idejétől, a tárgyalásra kerülő napirendekről az
önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint szórólapokon, plakátokon értesíteni
kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 5 nappal.
c) A közmeghallgatást, mint képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, azon a
képviselő-testület tagjainak határozatképes számban jelen kell lenniük.
d) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
32. A falugyűlés
38.§ (1) A Képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett falugyűlést is tart. A lakosság és a
társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való
bevonása érdekében.
(2) A falugyűlés helyéről, idejéről, a tárgyalásra kerülő témákról az önkormányzati hivatal
hirdetőtábláján, valamint a szórólapokon, plakátokon keresztül értesíteni kell a lakosságot,
legalább 5 nappal a fórum előtt.
(3) A falugyűlést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti.
(4) A falugyűlésen a települési képviselők többségének jelenléte nem kötelező.
(5) A falugyűlésről jegyzőkönyv készül, melyre a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(6) A képviselő-testület döntése alapján közmeghallgatással egybekötött falugyűlés is tartható.
33. A társulások

39.§ (1) Az önkormányzati társulásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a szabályozza.

a helyi

(2) Heréd község önkormányzata közoktatási feladatai hatékonyabb ellátása érdekében 2007.
szeptember 1.-től Nagykökényes és Kerekharaszt községekkel általános iskolai,
Nagykökényes községgel óvodai intézményfenntartó társulást működtet.
(3) Heréd község önkormányzata a polgármester útján részt vesz az önkormányzatok által
létrehozott „Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás” munkájában. A polgármestert
akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjai közül az alpolgármester helyettesíti a
tanács ülésein, szükség esetén a társulási döntések meghozatalában.
(4) A képviselő-testület a rendelkezésre álló szellemi, tárgyi és anyagi eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a
helyi önkormányzati feladatok megoldására irányulnak.
(5) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
6.§ (3) bekezdése alapján a polgármester évente legalább két alkalommal beszámolnak
képviselő-testületnek a kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységéről.
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34. Az önkormányzat gazdasági alapjai
40.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására vagyonrendeletet
alkot.
(2) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó önkormányzati rendeletben kell
szabályozni a forgalomképtelen vagyontárgyak körét, a törzsvagyon korlátozottan
forgalomképtelen tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a
vagyontárgyakról való rendelkezés során.
(3) Az önkormányzat vagyonának növelés érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal részt vehet különböző gazdasági
vállalkozásokban.
(4) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról köteles tájékoztatni a
lakosságot az éves költségvetését is ismertető lakossági fórumon, illetőleg a helyi
önkormányzati lapban.
(5) Az önkormányzat gazdasági programjára vonatkozó szabályozást a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (6) bekezdése állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület legkésőbb az alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül fogadja el
megbízatásának időtartamára szóló gazdasági programot.
(7) A gazdasági program tartalmazza:
a) a fejlesztési elképzeléseket,
b) a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
c) a településfejlesztési politika célkitűzéseit,
d) az adópolitika célkitűzéseit,
e) az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
megoldásokat.

javítására

vonatkozó

35. Az önkormányzat költségvetése
41.§ (1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A
költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény
határozza meg.
(2) A költségvetési rendelet elfogadása egy fordulóban történik. Elfogadása előtt a vonatkozó
társulási megállapodásoknak megfelelően a körjegyzőségben és az intézményfenntartó
társulásokban érintett Nagykökényes és Kerekharaszt községek önkormányzataival az
intézményi költségvetéseket, ezekkel együtt a közös finanszírozás szabályait részletező
finanszírozási megállapodásokat együttes ülésen jóvá kell hagyni, valamennyi testület
külön-külön minősített többségű szavazatával.
(3) A költségvetési rendelet tervezetét a körjegyző készíti elő, s a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
(4) A költségvetésben a biztonságos gazdálkodás érdekében legalább 1% tartalékot kell képezni.
(5) A féléves gazdálkodási beszámoló, az I.-III. negyedéves tájékoztató, valamint a zárszámadás
tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3) bekezdésben írt szabályok irányadók.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről és módosításáról rendeletet alkot, a
végrehajtásáról szóló beszámolóról rendelettel dönt, a tájékoztatót határozattal fogadja el.
36. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
42.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelősségét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 90. § (1) bekezdése szabályozza.
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(2) A veszteséges gazdálkodás következményei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 90. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint terhelik az önkormányzatot.
(3) Az önkormányzat adósságrendezési eljárásáról az 1996.évi XXV. törvény rendelkezik.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötéséről a gazdálkodási szabályok betartásával saját hatáskörében
döntsön, melyről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.
(5) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az önállóan működő és önállóan gazdálkodó
közhatalmi költségvetési szerv, a Körjegyzőség látja el.
(6) Az (5) bekezdés szerinti feladatkörében a Körjegyzőség
a) az előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a beszámolót, a havi
pénzforgalmi információt, ezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére,
b) beszedi az önkormányzat saját bevételét,
c) megigényli a Magyar Államkincstártól a címzett és céltámogatásokat,
d) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények
pénzellátásáról,
e) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű
vezetését, s ezen belül kialakítja a saját, valamint az intézmények könyvvitelének
számlarendjét,
f) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát,
g) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az
önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a
kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.
(7) Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények a Herédi Általános Iskola és a
Herédi Napközi Otthonos Óvoda önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó
közszolgáltató költségvetési szervek, mely a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeit
csak a Körjegyzőség által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel.
(8) Az Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: a
Körjegyzőség.
43. § (1) Az önkormányzat alapfeladatait az alábbi szakfeladatokon látja el:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
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869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889108 Gyermekek napközbeni ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
(2) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.
37. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

44.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a folyamatba épített, előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés (FEUVE) és a belső ellenőrzés biztosítja.
(3) A képviselő-testület az előző év október 30-ig jóváhagyja a helyi önkormányzatra vonatkozó
éves belső ellenőrzési tervet. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a
képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A képviselő-testület gazdálkodásának és intézményének belső ellenőrzéséről jogszabályban
meghatározott képesítésű ellenőr megbízása útján a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás keretein belül gondoskodik.
(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló (zárszámadás), I.-III. negyedéves tájékoztató és koncepció tervezeteit,
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b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat,
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem megtartását.
38. Felterjesztési jog

45.§ A képviselő-testület felterjesztési jogával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. §-ában szabályozott módon élhet.
39. Záró rendelkezések
46.§ (1) E rendelet 2010. december 20. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2007.(XI.27.) önkormányzati
rendelete, valamint a módosítására elfogadott 15/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet és a
10/2010.(X.15.) önkormányzati rendelet.
k.m.f.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
1. melléklet

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

A települési képviselők névsora, lakhelye, telefonszáma
1. Kómár József (polgármester)

Heréd, Kökényesi út 2/a.

06-70-339-7131

2. György Istvánné

Heréd, Kolozsvári u.3.

06-70-456-7706

3. Kapuszta János

Heréd, Rákóczi út 36.

06-70-569-6986

4. Kerestély Gyula

Heréd, Köztársaság u. 44.

377-119
06-20-923-9370

5. Orbán Gábor

Heréd, Bajcsy-Zs.u.12.

06-20-241-6274

6. Papp Ákos

Heréd, Csillag u.2.

06-70-374-7936

7. Samu Alfonzné

Heréd, Hatvani út 9.

377-020

2. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora
Samu Alfonzné

elnök

Orbán Gábor

tag

Papp Ákos

tag

360

3. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
feladata és hatásköre
1. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi-, gazdasági témájú
előterjesztéseket, az önkormányzat éves költségvetését, zárszámadását és tapasztalatairól tájékoztatja
a képviselő-testületet.
2. Közreműködik az önkormányzat éves- és középtávú tervének összeállításánál, segíti azok
megvalósulását.
3. Ellenőrzi az önkormányzati vagyont és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást.
4. Az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonállapot helyességét ellenőrzi.
5. Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok módosítását, átcsoportosítását.
6. Véleményezi a hitelfelvételt, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát.
7. Tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített egyesületektől,
szervektől, a támogatás felhasználására vonatkozóan.
8. Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében.
9. Ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására.
10. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapítását, belépés, összeolvadás,
kilépés, megszűnés indokoltságát.
11. Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszűnésének
indokoltságát.
12. Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására.

(SZMSZ)

13. Vizsgálja a hatályban lévő SzMSz hatályosulását.
14. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működtetésük szabályszerűsége tekintetében
(javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására).
15. Ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból.
16. A polgármester tekintetében a Bizottság Elnöke gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
17. Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése.
18. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a
képviselő-testület hivatalán keresztül.
19. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása.

4. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13./2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
1. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző, az önkormányzati intézmények
vezetői és az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében.
2. Két képviselő-testületi ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettséggel
jogosult az önkormányzati intézményeknél ellenőrzés elrendelésére.
3. Gyakorolja az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezési jogot (bérbeadás,
díjmentes használat) az elidegenítés kivételével.
4. Ellátja a szociális étkezéssel és házi segítségnyújtással összefüggő feladatokat.
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5. A képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a testület két ülése
között halaszthatatlan ügyekben döntést hozhat. A hozott döntésről a testület soron
következő ülésén beszámol.
6. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és annak elhárítása
érdekében a költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is
teljesíthet, melyről a testület legközelebbi ülésén beszámol.
7. Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú lekötéséről.
8. Engedélyezi a köztemetést, a temetési segély kifizetését.
9. Szociális rendeletben szabályozott esetekben különleges méltányossági átmeneti segélyt
állapít meg.
5. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

MELLÉKLET
Heréd Község Önkormányzata és Nagykökényes Község Önkormányzata által létrehozott
körjegyzőségi megállapodáshoz.
HERÉD-NAGYKÖKÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG
ÜGYRENDJE
(módosításával egységes szerkezetben)
Általános rendelkezések
1. Heréd Község Önkormányzata és Nagykökényes Község Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. ( a továbbiakban Ötv.) 40. §. (1) bekezdése alapján
körjegyzőséget hozott létre a képviselő-testület működésével, az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
2. A körjegyzőség elnevezése, székhelye a képviselő-testületek megállapodása alapján: HerédNagykökényes Körjegyzőség
3011 Heréd, Rákóczi út 39.
3. A körjegyzőség székhelye Heréd község, Nagykökényes községben a volt polgármesteri hivatal
épületében kirendeltséget működtet Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség Nagykökényesi
Kirendeltsége elnevezéssel. A körjegyzőség a kirendeltségen is biztosítja az ezen ügyrendben
meghatározottak szerint az ügyfélfogadást.
4. A körjegyzőség köztisztviselői létszáma 11 fő, mely az önkormányzatok megállapodásában
szereplő munkakörökre tagozódik.
A körjegyzőség működése
1. A körjegyzőség önálló jogi személy, vezetője a körjegyző.
2. A körjegyző szervezi a körjegyzőség munkáját.
3. A körjegyző a körjegyzőség munkája szervezése, a munka hatékonysága érdekében szükség
szerint, de legalább félévente munkaértekezletet tart.
4. A körjegyző a körjegyzőség köztisztviselői munkájának ellenőrzését az alábbi módon látja el:
 munkafolyamatba épített ellenőrzés,
 minden munkaterület cél ellenőrzése legalább évente egy alkalommal.
Az ellenőrzésről abban az esetben készül feljegyzés, ha megszüntetésre váró hiányosságot állapit
meg, vagy a körjegyző azt szükségesnek tartja.
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A körjegyzőség gazdálkodására vonatkozó szabályok
1. 1A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
2. A pénzügyi gazdasági feladatokat a gazdálkodási előadók és pénzügyi előadók végzik, a
munkaköri leírásban meghatározottak szerint.
3. A körjegyzőség nevében kötelezettségvállalásra és utalványozásra a körjegyző jogosult. Az
ellenjegyzést a körjegyzőség költségvetését készítő gazdálkodási előadó végzi, melyről
írásos megbízást ad a körjegyző.
4. A körjegyzőség ellátja Heréd Község Önkormányzata és Nagykökényes Község
Önkormányzata 2önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) és az önkormányzatok
költségvetésében szereplő, szakfeladaton intézmény nélkül működő feladatok
gazdálkodását. A feladat ellátásáról külön megállapodás készül.
A munkáltatói jogok gyakorlása
1. A körjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Heréd Község Polgármestere
gyakorolja, melyhez be kell szereznie a másik polgármester egyetértését. Nem kell beszereznie a
polgármesterek egyetértését az alábbiakhoz:
- szabadság kivételének engedélyezéséhez
- a jogszabály változás miatti átsoroláshoz.
- jogszabályokban kötelezően előírt juttatások kifizetéséhez
2. A körjegyzőség köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a körjegyző gyakorolja,
melyhez a polgármesterek egyetértése szükséges Az egyetértési jog gyakorlásáról külön
megállapodás készül.
A helyettesítés rendje
1. A körjegyző köteles gondoskodni arról, hogy a körjegyzőség köztisztviselőjének tartós távolléte
esetén a feladat ellátása, az ügyintézés folyamatos legyen. Ez biztosítható belső helyettesítéssel
vagy köztisztviselő alkalmazásával.
2. Az ügyintézés folyamatossága érdekében az átmeneti, rövid távollétek esetén a körjegyzőség
dolgozói a következők szerint helyettesítik egymást:
 a pénzügyi előadók egymás között,
 a gazdálkodási előadót a pénzügyi előadók,
 az igazgatási előadók egymás között,
 a körjegyzőt az általa megbízott előadó.
Munkakörök átadás-átvétele
1. Munkaviszony megszűnése, létesítése esetén a munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell
készíteni, mely tartalmazza:
 az átadott, átvett iratokat csoportosítva,
 az átadott-átvett nyilvántartásokat felsorolva,
 a nyilvántartások, könyvelési anyagok utolsó sorszámát, dátumát,
 egyéni felszereléseket.
Kiadmányozás rendje
1. Az önkormányzatok nevében, illetve a polgármesterek saját feladat- és hatáskörében készített
iratok kiadmányozására a polgármesterek jogosultak.
2. Az önkormányzatok bizottságai önkormányzati hatósági ügyben hozott döntéséről készített
jegyzőkönyvi kivonatok hitelesítésére a körjegyző, vagy a jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó
köztisztviselő jogosult.
1

Módosították a nagykökényesi 47/2009. (IX.17.) képviselő-testületi határozat, valamint az önkormányzati SZMSZ 6.
sz. mellékleteként a herédi 15/2009. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.2009.10.01.-től.
2
Módosították a nagykökényesi 47/2009. (IX.17.) képviselő-testületi határozat, valamint az önkormányzati SZMSZ 6.
sz. mellékleteként a herédi 15/2009. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.2009.10.01.-től.
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3. A körjegyzőség által államigazgatási hatósági ügyben hozott döntések kiadmányozására a
körjegyző – kivételesen , távolléte esetén a kiadmányozási joggal felruházott ügyintéző- jogosult.
4. A körjegyzőség által készített levelek, tájékoztatók, felhívások kiadmányozására a körjegyző
jogosult
5. A körjegyzőség köztisztviselője által készített hagyatéki leltár, adó- és értékbizonyítvány, idézés,
fizetési felszólítás, hiánypótlási felhívás aláírására az illetékes ügyintéző jogosult.
6. A bélyegző használat rendje:
 a „ Heréd Község Önkormányzat Képviselőtestülete”, „Nagykökényes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete” „Heréd Község Polgármestere”, „Nagykökényes Község
Polgármestere” feliratú körbélyegzők az önkormányzatok nevében, a polgármesterektől
kimenő leveleknél, illetve a pénzintézetnél használhatók,
 „Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség” feliratú körbélyegző a körjegyzőségtől, „HerédNagykökényes Körjegyzője” a körjegyzőtől kimenő iratoknál használható.
Munkarend, ügyfélfogadás
1. A körjegyzőség dolgozóinak heti kötelező munkaideje 40 óra. Az ebédidő 30 perc, mely a
munkaidő része.
2. A körjegyzőség munkarendje a herédi székhelyen: hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16 óráig,
pénteken 7.30.-tól 13.30 percig.
3. A nagykökényesi kirendeltség munkarendje : hétfő 8.00- 15.30.-ig, kedden és szerdán: 8.0017.00 ig, csütörtökön: 8.00- 15.30.-ig, pénteken 8.00.-tól 15.00 percig.
4. Az ügyfélfogadás rendje a körjegyzőség Heréden működő hivatalában: hétfő 8.00- 12.00.-ig,
kedden 8.00- 16.00.- ig, szerdán: szünnap, csütörtökön: 13.00.-tól 16.00.-ig, pénteken: szünnap.
5. Az ügyfélfogadás rendje a nagykökényesi kirendeltségen:
 Hétfő: du 12.30 - 15.30-ig
 Kedd: de. 8.00 - 12.00-ig
 Szerda: egésznap 8.00-12.00 és 12.30-16.30-ig
 Csütörtök: du. 12.30 – 15.30-ig
 Péntek: de. 8.00 – 12.00-ig3
6. A körjegyző ügyfélfogadási ideje:
- Herédi székhelyen minden héten kedd 9.00 - 11.00 óra között.
- Nagykökényesi kirendeltségen: minden héten szerdán 411.00-15.00 óra között.
Ügyiratkezelés, irattározás
A körjegyzőség ügyiratkezelésére, irattározására, iratok selejtezésére a körjegyző külön
szabályzatot készít.
Vagyonnyilatkozat
1. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség köztisztviselői közül, a körjegyzőn kívül
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök:
- anyakönyvvezetői feladatot is ellátó igazgatási előadók, pénzügyi előadók,
- a kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzését, érvényesítését ellátó
gazdálkodási előadók,
2. A körjegyző a kinevezési okiratban, vagy egyéb okiratban kötelezi a köztisztviselőt a
vagyonnyilatkozat megtételére és mint munkáltató kezeli a vagyonnyilatkozatokat.

3

Módosította: az 5/2008.(I.28.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat

4

Módosították a nagykökényesi 47/2009. (IX.17.) képviselő-testületi határozat, valamint az önkormányzati SZMSZ 6.
sz. mellékleteként a herédi 15/2009. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.2009.10.01.-től.
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Záró rendelkezések
1. Az Ügyrend a Képviselő-testületek jóváhagyásával válik hatályossá és a körjegyzőség
2007.december 1.-i működésének kezdetétől alkalmazandó
2. 2007.december 1.-től Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 63./2001(IX.17.) sz.
határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./200..(…….)
sz. határozatával elfogadott a Polgármesteri Hivatalok Ügyrendjei hatályukat vesztik.
Dátum: Heréd, 2007. augusztus 23.

Nagykökényes, 2007. augusztus 23.

Kómár József sk.
Heréd Község
Polgármestere

Török László sk.
Nagykökényes Község
Polgármestere

Peterkéné Farkas Andrea sk.
Heréd Község helyettes jegyzője

Pethőné Nagy Ilona sk.
Nagykökényes község jegyzője

ZÁRADÉK:
Elfogadva a 1/2007.(VIII.17) Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal
Módosította: az 5/2008.(I.28.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat, valamint a
nagykökényesi 47/2009. (IX.17.) képviselő-testületi határozat és az önkormányzati SZMSZ 6. sz.
mellékleteként a herédi 15/2009. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek.2009.10.01.-től.
6. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok
1) A hivatalos lap neve: Herédi Hírmondó
2) A hivatalos lap megjelenésének gyakorisága: időszaki lap
3) A lap formátuma: A/4
4) A lap nyomdai kivitelezője: Juhász PRINT 2003 Kft.
5) A lap terjesztésének módja: ingyenes önkormányzat által kihordott kiadvány
6) Főszerkesztő: Szabó Gábor közművelődési előadó
7) Szerkesztő bizottság tagjai:

Lőrincz Mária Általános Iskola Igazgatója
Önkormányzat dolgozói
IV. Napirendi pont

A Körjegyzőség köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Előző ülésen a Képviselő-testület hozott erről egy határozatot, melynek alapján a körjegyző asszony
elkészítette a rendelet tervezetet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagykökényes község Képviselő-testülete is elfogadta a középiskolai végzettségű köztisztviselők
illetménykiegészítésének 5 %-ról 10 %-ra emelését.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a körjegyzőségi
köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló rendelet tervezetet szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete
A Körjegyzőség köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 44/A. §-ának (1)-(2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján
figyelemmel e törvény 44/A. §. (5) bekezdésére a körjegyzőség köztisztviselői
illetménykiegészítéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Heréd-Nagykökényes Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott felsőfokú
és középfokú végzettségű köztisztviselőkre terjed ki.
2. § (1) A körjegyzőség felsőfokú végzettségű köztisztviselői alapilletményük 20%-ának
megfelelően illetménykiegészítésre jogosultak.
(2) A körjegyzőség középfokú végzettségű köztisztviselői alapilletményük 10%-ának
megfelelően illetménykiegészítésre jogosultak.
3. § (1) Képzettségi pótlékként a köztisztviselőt a felsőfokú képzésben szerzett szakképesítése,
szakképzése után a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48/A. § (4)
bekezdése szerinti pótlék illeti meg.
(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Szervezeti és Működési
Szabályzat Ügyrend mellékletében kell feltüntetni.
4. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló 11/2007.(IX.11.) önkormányzati rendelet.

Kmf.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
V. Napirendi pont

Beszámoló a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett 2010. II. félévi munkájáról
(Szóbeli előterjesztés)
Kómár József polgármester
A kistérség minden ülésén részt vett. A 2010. évi őszi választások a Kistérség összetételében is
hoztak változást. Többek közt Szabó Zsolt Hatvan város polgármestere lett a kistérségi társulás
elnöke. Ő lett a kistérségi társulás elnök helyettese, mely csak titulus, hiszen semmilyen juttatást
nem kap érte. Hamarosan a kistérségi társulás meg fog szűnni, mert központosítják hasonlóan a régi
járásokhoz. Heréd a Hatvan központú járáshoz fog tartozni. A Zagyvaság LEADER közösség is
nagy valószínűsséggel meg fog szűnni. Döbbenettel nézte a Zagyvaság 2011. évi költségvetési
koncepcióját. Papp Ákos képviselőtől kérdezi, hogy látta-e a Zagyvaság 2011. évi koncepcióját?
Papp Ákos képviselő
Részletes koncepciót nem kapott.
Kómár József polgármester
Azon a napon, amikor a Zagyvaság költségvetés elfogadása történt, nem tudott az ülés elejétől jelen
lenni. Így csak később nézte meg a kapott előterjesztést és akkor ledöbbent a benne szerepelő
számoktól. Ismerteti a Zagyvaság 2011. évi költségvetése tervezetének számadatait.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Zagyvaságon keresztül bonyolították le a LEADER III. tengely pályázatokat, melynek keretében
a Műv. Ház és Tájház felújítása történt.
Papp Ákos képviselő
Megdöbbent az ismertettet adatokon, ő erről semmit nem tudott. A Zagyvaság legtöbb tagja többek közt ő is - teljesen ingyen, mindenféle díjazás nélkül végzi a munkáját a társulásban.
Kómár József polgármester
Elmondja továbbá, hogy a Kistérségben ismét a Pénzügyi Bizottság a tagjává választották. A
Pénzügyi Bizottság elnöke - volt pénzügyes kolléganők - Juhászné Barkóczy Éva Petőfibánya
polgármestere lett. A Szociális Bizottság elnöke Dr. Búcsú Elemér Apc polgármestere.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Kistérség keretében látjuk el a belső ellenőrzési feladatokat is, melynek alapján Heréd község
település belső ellenőrzését továbbra is a Vincent Auditor Kft. (Dabas) látja el.
Szeretné alpolgármester asszony figyelmét felhívni arra, hogy az önkormányzat új SZMSZ-nek 39.
§ (3) bekezdése alapján, ha a polgármester akadályoztatva van a kistérségi társulás ülésen való
megjelenésben, akkor a polgármester helyett ő részt vehet az ülésen és szavazhat is a polgármester
helyett.
Kómár József polgármester
Ez fontos szabályozás, mert a Kistérség 2010. évi költségvetésének megtárgyalásakor több
polgármestert alpolgármestere helyettesítette, akik nem voltak felhatalmazva arra, hogy a
polgármester helyett szavazhatnak. Ezért el kellett napolni az ülést és egy másik időpontban került
megtárgyalásra.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulásban 2010. II. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
257/2010.(XII.17.) 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
2010. II. félévi polgármesteri beszámolót elfogadja.
VI. Napirendi pont
2011. évi hulladékszállítási díj megállapítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzőt, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel ezt a
napirendi pontot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A terveink közt az szerepelt, hogy a közbeszerzésünk sikeres lesz és a győztes ajánlattevő ajánlati
árait fogjuk kihirdetni, mint az önkormányzat 2011. évi megállapított hulladékszállítási díjai.
Tegnapi nap folyamán küldtük ki az előterjesztést, mert egyrészt tegnap érkezett meg a
Városgondozás Eger Kft. árajánlata, másrészt a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése is
megérkezett, mely szerint az A.S.A Magyarország Kft. jogorvoslati eljárást kezdeményezett.
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Tegnap itt járt nálunk a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. egyik vezetője, aki ismertette velünk
azon eseteket, melyekkel ők is a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak. A mai napon jön
hozzánk Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, akinek el fogjuk mondani a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. vezetőjétől hallott információkat. Közbeszerzési szakjogászunk már össze is
állította a Döntőbizottság felé megküldendő, kért anyagot.
A törvény előírja, hogy az önkormányzatnak gondoskodnia kell az átmeneti időszakban is a
hulladékelszállításáról. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a Bio-Pannónia Kft. szerződését szeretné
az önkormányzat meghosszabbítani, amíg a jogorvoslati eljárás le nem zárul és a Közbeszerzési
Döntőbizottság meg nem hozza a döntését. A Bio-Pannónia Kft. átmeneti időszakra szóló
árajánlatát már ismerjük, a tegnapi napon megérkezett a Városgondozás Eger Kft. árajánlata is,
mely szerint a 120 literes gyűjtőedényt 348 Ft+Áfa, a 60 literes gyűjtőedényt 264 Ft+Áfa, míg az 5
m3 konténert 7.716 Ft+Áfa áron tudják elszállítani. A Bio-Pannónia Kft. árajánlata a kedvezőbb. A
Bio-Pannónia Kft.-nek jeleztük, hogy bár december 31-vel megszűnik a hulladékszállításra kötött
szerződésünk, mégis igényt tartanánk a szolgáltatásukra, amíg a Közbeszerzési Döntőbizottság meg
nem hozza döntését.
A határozati javaslat tartalmazza, hogy amennyiben a jelenlegi közszolgáltató rendkívüli okok miatt
nem képes a szolgáltatás ellátására, az átmeneti időszakra a feladatellátást más szállítóval kerüljön
megoldásra. A határozat alapján az önkormányzat már tud hirdetni 2011. évre megállapított díjakat.
Még egy kérdése lenne a Képviselő-testülethez, hogy továbbra is fenn kívánják-e tartani az eddig
nyújtott kedvezményeket?
Kómár József polgármester
Szerinte tudja biztosítani ezen árak mellett a kedvezményeket az önkormányzat. Abban az esetben
pedig, ha az önkormányzat a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel tud szerződést kötni még
alacsonyabbak lesznek az áraink, ami természetesen azt is jelenti, hogy tudjuk tartani a
kedvezményeinket.
Sajnálja, hogy a Bio-Pannónia Kft. nem tudott részt venni a közbeszerzésben. A felmerült
problémákat, ha jeleztük gyorsan megoldották.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzésre visszatérve nem tudja elhinni, hogy a közbeszerzésnek az lenne az értelme, hogy
minél drágább áron kössön szerződést az önkormányzat a közszolgáltatásra. Azt hitte, hogy a
közbeszerzés a versenyt szolgálja, nem pedig azt, hogy a magas árat diktáljanak a multi cégek. A
lakosság a magasabb árakat nem biztos, hogy meg tudja majd fizetni. Ez azt eredményezné, hogy a
falu határában egyre több illegális szemét kerülne lerakásra, vagy esetleg a be nem fizetett tartozást
az neki, az adóhatóságnak kell adók módjára behajtani a lakosságtól, holott véleménye szerint nagy
haszon van a hulladékszállításban.
Kómár József polgármester
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. vezetőjétől tegnap megtudta, hogy Domoszlón pont az AVE
adott alacsonyabb árakat az ő áraikhoz képest.
Orbán Gábor képviselő
Véleménye, hogy a lakosságot ennek megfelelően kell tájékoztatni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A most megjelenő Herédi Hírmondóban tájékoztatás kap a lakosság minden 2011. évi
közszolgáltatási díjról, így a hulladékszállítási díjakról is. Megírtuk, hogy jelen pillanatban hol
tartunk. Abban az esetben, ha lezárul ez az ügy, akkor szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot az
árakkal kapcsolatban.
Kómár József polgármester
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Nógrád megyében egységes áron szállítja a hulladékot. Sajnos
az AVE díjai évről évre folyamatosan emelkednek, éveken belül elérheti az éves 30.000 Ft-ot is
családonként.
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Úgy értesült, tegnap a hatvani Képviselő-testület döntött, hogy az AVE Társulási szerződését és a
Bio-Pannónia Kft. szerződését is felbontja, mert mint a két cég megszegte a szerződésben szereplő
feltételeket.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Bio-Pannónia Kft.
hulladékszállítási szerződés meghosszabbítását az átmeneti időszakra az írásos előterjesztés szerint
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
258/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Heréd
Község
Önkormányzata települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére,
elszállítására kiírt közbeszerzési eljárás jogorvoslati eljárása miatt átmeneti
időszakra, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő új
közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a Hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. (Hgt) 27. § (5) bek. alapján a jelenlegi közszolgáltatóval
Bio-Pannónia Kft-vel (Hatvan, Szepesi Béla út 2.) a 2010.december 31.-ig
hatályos közszolgáltatási szerződés hatályának meghosszabbítását határozza el.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására, amennyiben a jelenlegi közszolgáltató rendkívüli okok miatt a
szolgáltatásra nem lenne képes, az átmeneti időszakra a feladatellátás más
szállítóval való megoldására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Kómár József polgármester
A 2011. évi hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi
közszolgáltatási díjáról
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító hatáskörében eljárva
települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére, elszállítására kiírt közbeszerzési eljárás
jogorvoslati eljárása miatt átmeneti időszakra, a Bio-Pannónia Kft. díjkalkulációját elfogadva a
2011. évi hulladékszállítási díjak megállapítására a következőket rendeli el.
1.§ (1) A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és
elhelyezés közszolgáltatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási díj
258 Ft /ürítés, negyedéves díj: 3354 Ft, éves díj: 13.416 Ft.
(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó
közszolgáltatási díj 164 Ft/ürítés, negyedéves díj: 2132 Ft, éves díj: 8528 Ft.
(3) A közszolgáltatási díjak ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.§ (1)A Képviselő-testület a Hgt. 23. § f) pontja alapján a lakossági 1. § (1) és (2) bek. szerinti szállítási
díjból a lakásban egyedül élő 70 éven felüli személyek esetében 50 %, 70 éven felüli házaspárok
esetében 25 % díjkedvezményt biztosít.
(2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70.
életévét betölti.
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3.§ Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2011. január 1.-től érvényesek.
4.§ (1) E rendelet 2011.01.01.-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2009.(XII.15.)
önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítás és
elhelyezése(ártalmatlanítás) 2010 évi közszolgáltatási díjának megállapításáról.

Kmf.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A polgármester 7 perc szünetet rendel el.
VII.

Napirendi pont

Kérdések, egyebek
 Iparűzési adóról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendeletet a törvényi változások miatt szükséges módosítani. A
helyi adó törvényben az módosult, hogy megszűnt a piaci, vásározó tevékenység ideiglenes
iparűzési adóztatási lehetősége. Ez eddig sem adózott nálunk, de emiatt a törvényi számozás
csökkent. Az új rendelettel az adómértékek nem változtak, az adózók terhei nem növekedtek.
Gyakorlatilag érdemi változás nem történt, csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően szerkesztett
rendelet kerül elfogadásra a helyi adó törvény változott pontjaihoz igazodva. Megjegyzi, a
törvénymódosításkor elkövettek egy hibát, hogy az adóztatható tevékenységekhez nem igazították
hozzá a törölt piaci tevékenység miatt a megfelelő adómértékeket, de mi a mértéken nem
változtattunk, értelemszerűen 5.000 Ft a napi maximum, és nálunk 3.000 Ft az építőipari ideiglenes
tevékenységre.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdéseik, észrevételeik megtételére. Mivel nincs, a helyi iparűzési adóról
szóló rendelet tervezetet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közszolgáltatások biztosítása és az
iparűzési adó újraszabályozása érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § c)
pontjában foglalt felhatalmazása alapján, e törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva a következőket rendeli el.
1.§ A Képviselő-testület Heréd községben a vállalkozási tevékenység adóztatására helyi iparűzési
adókötelezettséget állapít meg.
2.§

Adóköteles az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység, valamint az ideiglenes
jelleggel végzett építőipari vállalkozási tevékenység.

3.§

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
1,5%-a.
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4.§

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti ideiglenes
jelleggel végzett építőipari iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke
3000,- Ft.

5.§

Heréd Község illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi
iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon
és határidőben Heréd Község Önkormányzatának 62100171-18800001 számú iparűzési adó
beszedési számlájára kell teljesíteni.

6. § Az iparűzési adó fizetési kötelezettség további szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
V.-VI. fejezete, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XII. törvény határozzák meg.
7.§

(1) E rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(II.9.)
önkormányzati rendelete az iparűzési adóról és a módosítására elfogadott 9/1998. (IV.27.)
önkormányzati rendelet, a 19/1998. (XII.14.) önkormányzati rendelet, a 15/1999.(XI.29.)
önkormányzati rendelet, a 15/2002.(XII.18.) önkormányzati rendelet, a 2/2004.(I.30.)
önkormányzati rendelet, a 28/2004.(XII.30.) önkormányzati rendelet, a 19/2006.(XII.19.)
önkormányzati rendelet, a 18/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a 22/2009.
(XI. 24.) önkormányzati rendelet.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

 Előirányzat átcsoportosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A tegnapi napon került kiküldésre ez az előterjesztés is. Jelentős változás történt a tartalékalapon,
mert az NDP pályázatunkat fedezethiány elutasították így annak az önereje felszabadult. Ismerteti a
NDP pályázattal kapcsolatos információkat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ennek a pályázatunknak a keretében pályáztunk két játszótérre, az óvoda előtti terület
aszfaltozására valamint egy szoboralapzat készítésére. Mivel a pályázat nem nyert így csak a
tervezői díjak kerültek kifizetésre.
Kómár József polgármester
Rendkívüli intézkedésként – a képviselőkkel történt telefonos egyeztetés alapján - került sor a
Markó Feri háza előtti áteresz folyamszintre süllyesztésére és a híd újjáépítésére. A munka már
befejeződött és a tegnapi napon a terület műszaki átadás is megtörtént.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület döntésével, mivel a LEADER pályázatunk kapcsán kevesebb pénz kaptunk így
beállítottunk egy hitelkeretet. Az NDP pályázat nem nyert, így a felszabaduló közel 6 MFt-os önerő
lehetővé teszi, hogy a hitelkeret beállítását töröljük.
Nagy örömünkre megérkezett az I. és III. árvíz vis maior elszámolása is. Az I. ütemben igényelt
3.676.535 Ft-os vis maior igény helyett 3.370.000 Ft támogatás kaptunk. A III. ütemben benyújtott
vis maior igényünk, mely - 90 %-os támogatottsággal bírt - elfogadásra került és 2.000.000 Ft-os
támogatásban részesültünk. Ezen összegek figyelembevételével, valamint a saját önerőnkkel az
árvízi védekezés költség előirányzatot 500.000 Ft-tal meg kell emelni.
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Kómár József polgármester
Tavasszal szükség lesz még Markó Feri házánál két beton előfej készítésére is. A most elvégzett
munka után már a területen felgyülemlett víz, lefolyik.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az előirányzat
átcsoportosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
259/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása szakfeladaton belül
A fejlesztési céltartalékból törli az NDP pályázatot
Az egyéb általános tartalékot növeli

- 6 309 eFt
+ 3 676 eFt

2. Hitel előirányzat kiváltása NDP pályázati önrész terhére:
841906 Finanszírozási műveletek szakfeladat csökkentése 2 633 eFt
3. Az árvízi védekezés önrészének rendezése:
360000 víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladat
- 531 eFt
842541 ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok
+ 531 eFt
4. Rákóczi út 25. sz. ház előtti áteresz fedezetének biztosítása:
841908 Fejezeti és általános tartalék szakfeladat
842541 ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok

- 225 eFt
+ 225 eFt

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
 Holtidő zenekar kérelme
Kómár József polgármester
November 9-én érkezett a Holtidő zenekar kérelme, melyet az előző ülésre elfelejtett bevinni. A
Holtidő zenekar lemez kiadáshoz szeretne kérni támogatást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Művelődési Ház szakfeladatán lehetőség van a támogatásra, önállóan nem, mert nem egyesület.
Kómár József polgármester
Javaslatot kér a képviselőktől, hogy mekkora összegű támogatásban részesüljön a Holtidő zenekar?
Orbán Gábor képviselő
Javasolja, hogy mivel herédi csapatról van szó, kapjanak 200. 000 Ft-ot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mikorra kellene a pénzt? Idén vagy jövőre is elég?
György Istvánné alpolgármester
Most kell nekik.
Kapuszta János képviselő
Javasolja, hogy kapjanak 100. 000 Ft-ot.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az utoljára elhangzott
100.000 Ft-os támogatási javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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260/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Holtidő
zenekar támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Holtidő zenekar
részére lemez felvételéhez a 2010. évi költségvetésben a „közművelődési
tevékenységek és támogatások” szakfeladaton 100.000 Ft támogatást biztosít
az általános tartalék terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott
szervezetet értesítse és a szükséges előirányzat árcsoportosítást elvégezze.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Alapító okiratok és az önkormányzati SZMSZ módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A módosítást az államháztartásban bekövetkezet, szakfeladatrend változások indokolják. A
Körjegyzőségbe egy új szakfeladat felvétele indokolt adóügyi feladatok miatt. Az Önkormányzat
szakfeladat rendjébe a nyári étkeztetést, az ár- és belvízi védekezést valamint a fogászati alapellátás
lebonyolítást is nyilvántartásba kell venni. A módosításokat a korábban elfogadott SZMSZ már
tartalmazza. Az óvoda alapító okiratában az étkeztetés szakfeladatát kell módosítani.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az alapító okiratok
módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
261/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
I.

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes Óvodai Intézményfenntartó Társulás tagja a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda költségvetési szerv 90/2007. (VI.25.) sz. határozattal elfogadott
többször módosított Alapító Okiratát felülvizsgálta és a pénzügyminiszter
11/2009.(XII.31.) PM tájékoztatója, az államháztartási szakfeladatok rendjéről
szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási
szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.27.) PM tájékoztató
módosításra figyelemmel, a szakfeladatok változására tekintettel a következők
szerint módosítja:
1. A Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata 12. pontjából hatályát
veszti a következő szövegrész:
„(2009.12.31-ig):
801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
552312 Óvodai intézményi étkeztetés
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás”
2. A Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata 12. pontjából hatályát
veszti a következő szövegrész:
„ Az intézmény kiegészítő tevékenység keretében a vendég étkeztetést az
alábbi szakfeladaton látja el: ”56292 Egyéb vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás „
3. A Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata 12. pontjában „ Az
intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezései” kiegészül az
alábbi szövegrésszel:
„ 56292 Egyéb vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás „
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II. Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes Körjegyzőség alapítója a költségvetési szerv 4/ 2007. (X. 9) HerédNagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott többször módosított
Alapító Okiratát felülvizsgálta és a pénzügyminiszter 11/2009.(XII.31.) PM
tájékoztatója, az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ
51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok tartalmi
meghatározásáról szóló 5/2009. (III.27.) PM tájékoztató módosításra figyelemmel,
a szakfeladatok változására tekintettel a következők szerint módosítja:
1. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okirata 11. pontjából hatályát
veszti a következő szövegrész:
„(2009.12.31-ig):
751153 Önkormányzati igazgatás
751175 Országgyűlési képviselőválasztás
751186 Önkormányzati képviselőválasztás
751922 Önkormányzatok elszámolásai „
2. A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító Okirata 11. pontjában a
költségvetési szerv alapfeladatai kiegészülnek az alábbiakkal:
„ 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás”
III. A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda valamint a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Alapító
Okiratait egységes szerkezetben.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel együtt
egységesített alapító okiratot a társult önkormányzat által való jóváhagyást követően a
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre a MÁK-hoz nyújtsa be.
Határidő: 8 munkanap
Felelős: körjegyző

 Szivárvány alapító okiratának módosítása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hasonlóan a mi alapító okiratainkhoz a Szivárvány Szociális Ellátó Intézmény alapító okiratát is
módosítania kell a Kistérségnek, ezért megküldték a társult önkormányzatoknak elfogadásra. Egy
másik határozati javaslatot is küldtek, melyben 1 fővel szeretnék bővíteni a létszámukat plusz
feladatok ellátására, így ennek alapján a társulási szerződés módosítása is indokolt, melyet
úgyszintén megküldtek elfogadásra.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány alapító
okiratának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
262/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozatával
támogatja Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének azt a döntését, hogy
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000
Hatvan, Balassi Bálint út 14.) az intézményfenntartó társulás önkormányzatai
korábbi határozataival elfogadott alapító okiratát 2011. február 1-jei hatályba lépés
mellett az alábbiak szerint módosítja:
1.
Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
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„6.

Az intézmény működési területe:

A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:
a közösen fenntartott intézmény tevékenységi
köre:
családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

bölcsődei ellátás
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás

támogató szolgálat
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
módszertani gyermekjóléti szolgálat
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett egyéb speciális
ellátások

működési terület:
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes,
Boldog
Hatvan, Kerekharaszt
Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány,
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Hatvan
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt,
Nagykökényes
Hatvan
Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthonában egy férőhely
biztosítására kötött feladatellátási
megállapodás alapján Kerekharaszt
Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján
Kerekharaszt
Hatvan
feladatellátási megállapodás alapján: Heves
megye
Hatvan

2. Az alapító okirat 9. „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladatai:” pontja második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14-15. §
és 39-40. § alapján.”
3. Az alapító okirat 10. „ A költésvetési szerv típusa” pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv.”
4. Az alapító okirat 11. „A költségvetési szerv alap-, kiegészítő és vállalkozási
tevékenysége”
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi
alapellátás
részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok
egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az
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egészség helyreállítása
céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási
tevékenységét.
Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása.
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben
említésre kerülő Iskolaegészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik.
869042
Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata
az
iskolás korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán
kívül környezetegészségügyi,
élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi,
egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez.
889101
Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek
számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus
testi- szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével. A
bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik
életévének, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben harmadik
életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás
alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével – még továbbra
bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek
életkorának
és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés
feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.
889922
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási
feladatok
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezet higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
889924
Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok
megelőzésére, a krízishelyzet
megszüntetésére,
valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás. A
családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a
családgondozást,
az
észlelő jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát.
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások
eladósodását, a már eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére
törekszik az érdekeltek együttes
megállapodása útján.
376

889921
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell
biztosítani
az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek
megfelelően az étel lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével,
vagy helyben fogyasztással kell
megszervezni.
881011
Idősek nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére. Működteti az idősek klubját.
881013
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra,
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére. Működteti az értelmi fogyatékosok nappali ellátását
nyújtó intézményt.
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
szervezés: szervező tevékenység biztosítása
szolgáltatás: ellátások közvetítése,
 gondozás: ellátások teljesítése.
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében.
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot
tart a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat.
Együttműködik a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást.
Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Heves megye területén módszertani,
továbbképzési
és ellenőrzési feladatokat is ellát.
889205
Iskolai szociális munka
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül az iskoláskorú gyerekek képességeinek,
lehetőségeinek, szociális kapcsolataiknak, valamint társadalmi integrációjuk
nagyobb fokú elősegítése érdekében együttműködés a diákönkormányzattal, szülői
munkaközösségekkel,
nevelőtestülettel,
közoktatási
intézmények
pszichológusaival, gyermek és ifjúságvédelmi
felelőseivel
valamint
a
társszervekkel. Az intézményeiben tanuló gyermekek részére
pályaválasztáshoz
kapcsolódó tanácsadás nyújtása, pályaorientációs csoportok létrehozása; különböző
kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára; szociális
csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban; diákszemináriumok
szervezése
különböző témákban; szabadidős tevékenység szervezése.
889925
Támogató szolgáltatás
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A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos
személy
aktív közreműködésével segítséget nyújt.
Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
érdekében. Tanácsadás.
889926
Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott
otthonában illetve
lakókörnyezetében történik.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
889969
Egyéb speciális ellátások
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység,
amely a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,
valamint a rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz
használt eszközök alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése;
ápolási eszközök tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok,
klubok szervezése, vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”
5. Az alapító okirat 16. „Hatályba lépés pontja” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. Hatályba lépés:
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és
2011. február 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot.
Határidő: 2010. december 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján
Kómár József polgármester
A Szivárvány társulási szerződés módosításáról és az 1 fő alkalmazásáról szóló határozati javaslatot
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
263/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
1. Heréd Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen
határozatával támogatja Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
azt a döntését, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 14.) 2011. február 1-jétől bővülő feladatainak ellátásához a
szükséges személyi feltételeinek biztosítására az intézményben 1 fővel
megemeli a felvehető dolgozók létszámát, és Hatvan város a 2011. évi
költségvetési rendeletébe betervezi a 1 fő szociális munkás alkalmazásával
kapcsolatos, hozzávetőlegesen 2.050.000.- Ft bérköltség pénzügyi fedezetét.

378

2. Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulást (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) létrehozó társulási
megállapodás e jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerinti
módosítását 2011. február 1-jei hatályba lépés mellett elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő:
értesítésre: 15 nap
aláírásra: értelem szerint
Felelős:
értesítésre: körjegyző
aláírásra: polgármester
 Megújuló energia ügyében
Kómár József polgármester
Két szakember kereste meg a napokban, hogy megújuló energia vizsgálatot végeznek, melyhez
szeretnének a térségről készíteni felméréseket. Pályázni szeretnének megújuló energia pályázaton,
melyhez szükségük van az önkormányzat szándéknyilatkozatára. Az önkormányzat részére ez
semmilyen kötelezettséggel nem jelent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy a januári ülésen térjünk vissza erre a kérdésre, mert ő nem olvasta el a kérelmet és
nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy így hozzon döntést ez ügyben. A következő ülésre
áttanulmányozza, és esetleg akkor dönthet a Képviselő-testület. Vagy esetleg levélben tájékoztatjuk
őket, hogy támogatjuk az elképzelésüket, de szándéknyilatkozatot nem tudunk a rendelkezésükre
bocsátani.
 Községi Karácsonyról
Kómár József polgármester
Lőrincz Mária iskolaigazgató meghívta a Képviselő-testületet az óvoda és iskola rendezésében
tartandó Községi Karácsonyi Ünnepségre. Megkér minden képviselőt, hogy vegyen részt december
20-án, hétfőn este 17 órakor tartandó rendezvényen.
 Védőnői Szolgálatról
Kómár József polgármester
Palotás községben polgármestere megkereste a herédi önkormányzatot levélben, melyben szeretné,
ha március 30-ig meghosszabbítani Gálné Kiss Zsuzsanna védőnőnk helyettesítését. 2010. július 1jétől a herédi védőnő Palotás községben is ellátja a védőnői szolgálatot. A palotási Hivatal már
többször írt ki pályázatot a védőnői állásra, de azok nem voltak sikeresek. Gálné Kiss Zsuzsanna
védőnők kérte, hogy még legalább januárban elláthassa az ottani feladatokat, mert a januári
hónapban több jelentést is kell készíteni.
Samu Alfonzné képviselő
Biztosítsanak lakást a leendő védőnőnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Palotás kérelmére még január hónapban még engedélyezi az önkormányzat a palotási védőnő Gálné
Kiss Zsuzsanna herédi védőnővel történő helyettesítést.
Kómár József polgármester
A védőnői normatíva az egyetlen olyan normatíva, amely teljesen fedezi a védőnő költségeit.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Palotás polgármesterének
Védőnői Szolgálat helyettesítési kérelmét szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
264/2010.(XII.17.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Palotás
község Polgármesterének a védőnői helyettesítésről szóló kérelmét. A
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2011. január 30.-ig engedélyezi Gálné
Kiss Zsuzsanna Heréd községben alkalmazott védőnő Palotás községben
végzendő védőnői helyettesítését.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy határozatról Palotás község
Polgármesterét értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Terényi László árvízvédelmi tervéről
Kómár József polgármester
Az ülés előtt Terényi László és Baranyi Norbert megkereste őt, hogy szeretnének egy árvízvédelmi
tervet átadni a Képviselő-testületnek. Az árvízvédelmi tervben a Bér patak kitakarítása és
karbantartása is szerepel. Elmondta nekik, hogy a Bér patak kitisztításához a Képviselő-testületnek
semmi köze, mert az a Vízügyi Igazgatósághoz tartozik.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tervet megküldhetjük a Vízügyi Igazgatóságnak, hogy a lakosságtól érkezett a Hivatalba egy
árvízvédelmi javaslat. A terv tartalmazza, hogy a lakosságnak milyen elképzelései vannak a patak
medrének kitisztításával és karbantartásával kapcsolatban.
Kómár József polgármester
Peigelbeck András a Vízügyi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta, hogy a patak medrének
kitakarítását és rendbetételét a közmunka program keretében szeretnék megvalósítani. Ez azt jelenti,
hogy a patak medrének 14 km-es szakaszát rendbe teszik, a depóniát megemelik valamint 70 cm
mélyen a patak medrét kikotorják.
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy a Vízügytől kérjük ez ügyben tájékoztatás és az a Herédi Hírmondó következő
számába rakjuk bele.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2011. évi közmunkaprogram teljesen megváltozik.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napokban szerettek volna az új temetőbe temetni, de
nem lehetett, mert 1 méter 20 cm-nél megjelent a víz az ásott gödörben. A temetkezési vállalat
jelezte a problémát hozzánk. Tanácsoltuk a hozzátartozóknak, hogy a régi temetőben válasszanak
másik sírhelyet. Amíg a talajvíz ilyen magasan áll, csak a régi temetőbe lehet temetni.
Kómár József polgármester
Másnapra az új temetőrészben kiásott gödörben már 70 cm-es víz állt. Sajnos ez is mutatja, hogy
nagyon magasan van a talajvízszint. A régi öregek sem emlékeznek olyan esetre, hogy a temetőben
nem lehetett temetni, mert magas volt a talajvízszint.
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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