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91-6/2010. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. március 29-én megtartott soros 

üléséről. 
 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 
37/2010.(III.29.) Heréd Általános Iskola tornaterem bérleti díjának módosításáról 
38/2010.(III.29.) Kokoro Dojo Egyesület 2009. évi beszámolójáról 
39/2010.(III.29.) Herédi Népdalkör 2009. évi beszámolójáról 
40/2010.(III.29.) Szivárvány Szoc. Gyermekjól. és Eü. intézmény alapító okiratának 

módosításáról 
41/2010.(III.29.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 

társulási megállapodás módosításáról 
42/2010.(III.29.) Hatvan és Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodás 

módosításáról 
43/2010.(III.29.) Olajtartály ügyében talajvizsgálatról 
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45/2010.(III.29.) Növénytelepítésre ALTIBEKA Kft. megbízásáról 
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47/2010.(III.29.) Előirányzat átcsoportosításáról 
48/2010.(III.29.) TIOP pályázat közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozásról 
49/2010.(III.29.) Somfai Péter tervező megbízásáról parkoló tervekre 
50/2010.(III.29.) Viktória Kft. jólteljesítési biztosíték jóváhagyásáról 
51/2010.(III.29.) Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elfogadásáról 
52/2010.(III.29.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
53/2010.(III.29.) Hatvani Volán Zrt. pályázatához támogató nyilatkozat megerősítéséről 
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91-6/2010. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010. március 29-i soros üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, 
Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kovács József, Papp Ákos és Samu 
Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
 
Kómár József polgármester 
 

 Köszönti az ülésen megjelent vendégeket, a képviselőket. Megállapítja, hogy a 
Testület határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen 
van. Kerestély Gyula képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
Kapuszta János képviselő pedig jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni 
az üléshez. 

 A meghívóban módosul a 3-es napirendi pont szövege az „étkeztetési térítési 
díjairól” szövegrész helyébe a „térítési díjakról” szövegrész lép. 

 Javaslatot tesz a meghívóban szereplő módosított napirendi pontok elfogadására. 
 

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

Napirend előtt 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. 
 

I. Napirendi pont 
 

Támogatott szervezetek beszámolója a 2009. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról és tájékoztatója eredményeikről 

 
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent vendégeket a Herédi Népdalkör képviseletében Mocsár 
Katalint, valamint a karate egyesület képviseletében Lőrinczi Sándort és Gyurika Lászlót. 
 

 Kokoro Dojo Egyesület beszámolója 
 
Kómár József polgármester 
 

A karate egyesület beszámolóját mindenki megkapta. Kérdezi az egyesület képviselőitől 
kívánják kiegészíteni a beszámolót? 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Nincs hozzáfűzni valója. A képviselők észrevételeire és a kérdéseire nagyon szívesen 
válaszolnak. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kiküldött előterjesztésben csak a szakmai beszámoló szerepelt. A pénzügyi elszámolást 
később küldték meg, ezért azt az ülés előtt osztottuk ki. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Gratulál az egyesület eredményeihez. Örül annak, hogy Heréden évek óta sikeresen működik 
az egyesület. 
 
Kómár József polgármester 
 

Valóban sok szép eredményt értek el a herédi sportolók, melyhez ő is szeretne gratulálni.      
A tavalyi évben a Heves Megye Kitüntető Címre az egyesület sportolója Lőrinczi Enikő 
került felterjesztésre egyéni kategóriában. Sajnos nem sikerült elnyerni a díjat. A mai napon 
ismételten megérkezett az önkormányzathoz a felhívás az idei felterjesztésről. A Képviselő-
testületnek módjában áll ismételten felterjeszteni az egyéni kategóriában Lőrinczi Enikőt. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Mikor bírálják el a kitüntetést? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

2010. április 30-ig lehet felterjeszteni. 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Lát rá esélyt, hogy előbb vagy utóbb sikerül elnyerni a kitüntetést. Tavalyi év végén Lőrinczi 
Enikő elnyerte az év jó tanulója, sportolója címet, melynek átadásakor egyedüli volt a 
nyertesek között, aki rendelkezett nemzetközi versenyen elért sikerekkel. Úgy gondolja, hogy 
a nemzetközi eredmények nemcsak Herédnek, hanem Heves megyének valamint 
Magyarországnak is hírnevet szereznek. Minél több helyen szerepel, Lőrinczi Enikő neve 
annál ismertebb lesz. Évről-évre egyre több eredményt tud felmutatni ezeken a 
megméretetéseken. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban az eredmények csak szaporodnak, mely tények és lassan meghozzák részére az 
elismeréseket. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A beszámolóból kitűnik, hogy szép eredményeket érnek el a sportolók. Hány gyermek vesz 
rész az edzéseken rendszeresen? 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

2009-ben megnőtt a kezdők létszáma így kb. 11 fő a rendszeresen edzésekre járó, melyből 3-7 
fő az, aki versenyekre is rendszeresen eljár. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A Herédi Labdarúgó Klub benyújtott pályázatában együttműködő partnerként jelölte meg a 
karate egyesületet. Ígéri, hogy a közös edzés az idén meg fog valósulni. 
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Kómár József polgármester 
 

Örül, hogy a községben egyre több igény van a mozgásra. Az egyesület írt egy kérelmet a 
Képviselő-testülethez, melyben az iskola tornatermét díjmentesen szeretnék használni.          
A jegyző asszony megkérte Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy készítsen egy kimutatást a 
tornaterem bérleti díjairól. Az iskolaigazgató a kért kimutatást megküldte, valamint megírta 
véleményét a tornaterem díjmentességéről. Nem javasolja a díjmentessé tételt, egyrészt mert a 
tornaterem használatához kapcsolódó költségeket a befolyt díjból fedezik, másrészt fél, hogy 
díjmentesség esetén a tornaterem állapota nagymértékben romlana a nem rendeltetésszerű 
használatból eredően. A költségek tekintetében egyetért az iskolaigazgatóval, ezért javasolja, 
hogy mérsékelje a Képviselő-testület a tornaterem használatának díját. 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Igen valóban szeretne az egyesület ismét a tornateremben edzeni. Egyrészt normális 
körülmények között szeretnének edzeni, melyhez a tiszta környezet ugyanúgy szükséges 
lenne, mint hogy mezítláb tudjanak az év minden időszakában edzeni. Ez jelenleg a Műv. Ház 
nagytermében nem megvalósítható. Nem beszélve arról, hogy látott már profi edzést, ahol a 
sportolók tatamin és tükrös teremben tudnak edzeni, mely a mi sportolóink számára jelenleg 
elérhetetlen. Nem panaszkodik, mert tudja nagyon jól és köszöni a támogatást, melyet a 
Képviselő-testület az egyesületnek biztosított eddig. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megpróbálunk a feltételeken változtatni, de azt sajnos nem tudjuk elérni, hogy mindenkinek 
jó legyen. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa az egyesület kérelmét. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha piszkos a nagyterem azért igen is szólni kell, mert van a Műv. Háznak takarítója, akinek az 
a feladata, hogy tisztán tartsa. Bár az is igaz, hogy a Műv. Ház nagyterme jelenleg inkább 
árusításra szolgál vagy táncpróbára, mint sem edzésre. Az árusításból is folyik be pénz, 
melyről hasonló módon, mint az iskola kimutatást lehetne kérni. Nem biztos, hogy megéri 
árusoknak bérbe adni a termet, ha csak a probléma van belőle. A tavaly év végén felmerült a 
PÜB részéről, hogy kérjünk kimutatást a tornaterem bérleti díjáról. Lőrincz Mária 
iskolaigazgató által küldött kimutatás szerint 104.200,-Ft bevétele származott az iskolának a 
bérbeadásból, melynek döntő részét a Katolikus Egyház fizette meg 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Mennyi most a tornaterem bérleti díja? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

2000-ben hozott döntés alapján az iskola rendezvényei díjtalanok, az általános iskolások és 
óvodások részére külső szervezésben lebonyolított rendezvény és program 500,-/óra, míg a 
felnőtteknek 1.000,-Ft/óra bérleti díjat kell fizetni. Ezt 2006-ban módosította az akkori 
Képviselő-testület, melyben az iskola rendezvényei továbbra is díjtalanok. A külső szervezésű 
programok után herédiek részére 1.000,-Ft/óra, míg a nem herédiek részére 2.400,-Ft/óra, a 
felnőttek részére 4.000,-Ft/óra bérleti díjat kell fizetni. A 2006-os határozat ma már 
diszkriminatívnak minősül, mert nem lehet helyi és nem helyi bérlők között különbséget 
tenni. Korosztály szerinti (felnőtt, gyermek) megosztásban viszont lehet különbséget tenni. 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Az edzéseken most is van néha felnőtt, de döntő többségben gyermekek járnak az edzésekre. 
Fél tőle, hogy a későbbiekben probléma lehet ebből. 
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György Istvánné képviselő 
 

A csoportot kell nézni, és ha több a gyermek, akkor a gyermekeknek megfelelő díjat kell 
figyelembe venni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lehetőség van arra is, hogy egységes díjat fogadjon el a Testület. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Mennyi volt a bérelt órák száma 2009-ben összesen? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a tételes kimutatást és az iskolaigazgató 
véleményét. 
 
Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy 50 %-kal csökkenjenek a bérleti díjak. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Régen azért kerültek ezek a díjak megállapításra, mert sokan Hatvanból is ide jártak focizni. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Javasolja, hogy iskolásoknak 500,-Ft/óra, míg a felnőtteknek 1.000,-Ft bérleti díjat kelljen 
fizetni a tornaterem használatáért. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Egyetért a bérleti díj 50 %-os csökkentésével javasolja, hogy a gyermekek részére 500,-Ft/óra 
és felnőtteknek 1.200,-Ft/óra bérleti díj kerüljön megállapításra. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Korban határ hol legyen? 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Az iskolaigazgató véleményéhez szeretne hozzászólni. Nem igaz, hogy nem tudott az iskola 
arról, hogy az egyesület nem tudja az emelt bérleti díjat fizetni. Ez az ügy akkor is a 
Képviselő-testület előtt volt és akkor kértek is támogatást, melyet a Képviselő-testület 
biztosított is. Valóban szed az edző havi díjat az edzésért, de mindenkinél figyelemmel van a 
család anyagi helyzetére. Nem szereti, ha a gyermek azért nem jár edzésre, mert a szülő nem 
tudja fizetni az edzés díját. Így 3.500,-Ft/hó a legmagasabb összeg, melyet kérnek, havonta 
15.000,-Ft folyik be belőle, melyből az ő óradíja az üzemanyag költsége kerül kifizetésre. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mivel döntő többségben általános iskolások vesznek részt az edzésen így az Egyesületnek a 
nekik megfelelő összegű bérleti díjat kell megfizetni. A polgármester úr beszélni fog az 
iskolaigazgatóval ez ügyben, és akkor tényleg nem lesz ebből probléma. 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Régen még azt is javasolták, hogy az iskola bevonásával szakkör keretében történjen az edzés, 
de egy tanár sem vállalta el a feladatot pedig, akkor nem kellene bérleti díjat fizetni. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Valóban így volt, mert megtalálta az akkori képviselő-testületi feljegyzéseit és tényleg ezt 
kérte az egyesület. 
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Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Kevés a sportoló gyermek. Sajnos tapasztalja, hogy egyre több azoknak a száma, akik 
sportolás helyett az ivást és cigizést választják. 
 
Kómár József polgármester 
 

Abban az esetben, ha az egyesület nem képes a bérleti díjat megfizetni plusz támogatásként 
még kaphatnak további támogatást. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egy évben hetente hányszor és egy héten mennyi ideig tart az edzés? 
 
Lőrinczi Sándor egyesület képviselője 
 

Heti 3 órát és az 52 hétből 40 héten biztos, hogy van edzés. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kiszámítva új bérleti díjjal az egyesületnek 60.000,-Ft-ba kerülne egy évben a tornaterem 
bérlése. Ha pedig további támogatásra lenne, szükségük írásos kérelem útján a 
pénzmaradványkor még tud az önkormányzat pénz biztosítani. Az új bérleti díjakat 2010. 
április 1-jétől alkalmaznánk. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános 
Iskola tornaterem bérleti díjairól szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza:  
 

37/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Herédi Általános Iskola tornaterem bérleti díjainak módosítását és 2010. 
április 1-jétől a bérleti díjakat az alábbiakban állapítja meg: 

 

 Iskola tanulói és óvodások belső szervezésű rendezvényei, sport 
eseményei, tanfolyamai díjtalanok. 

 

 általános iskolás és óvodás korú gyermekek részére külső szervezésű 
programok:         500,-Ft/óra. 

 

 Középiskolás és felnőtt csoport részére:   1.200,-Ft/óra 
 

A szolgáltatás tárgyi adómentes. 
 

Felkéri a Képviselő-testülete a Herédi Általános Iskola igazgatóját a 
határozat szerinti bérleti díjak alkalmazására. 

 

Felelős: iskolaigazgató 
Határidő: folyamatos 

 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Az igazgatónő által készített kimutatásból szeretne kérni egy másolatot. 
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Kómár József polgármester 
 

A most elfogadásra került bérleti díjak a környező települések bérleti díjához képest igen 
barátságosak. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Kokoro Dojo 
Egyesület 2009. évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

38/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kokoro Dojo 
Harcművészeti Kulturális és Szabadidősport Egyesület 2009. évi 
önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott 
szervezetet tájékoztassa. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 
Lőrinczi Sándor és Gyurika László a Kokoro Dojo Egyesület képviselői megköszönik a 
segítséget és távoztak az ülésről. 
 
 
 Herédi Népdalkör beszámolója 

 

Kómár József polgármester 
 

A beszámoló részletesen tartalmaz mindent. Kérdezi Mocsár Katalintól az egyesület 
képviselőjétől, hogy kívánja kiegészíteni a beszámolót? 
 

Mocsár Katalin a Népdalkör képviselője 
 

A testvér településünkön, Kürtön 2009-ben sem voltunk. A terveik közt szerepelt még, hogy 
új ruhákat készítettünk, de sajnos nem sikerült megvalósítani, így a tavalyi évben nem tudták 
az önkormányzat által biztosított támogatást teljes mértékben felhasználni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egyesületté való alakulásuk folyamatban van. A 2010. évi támogatást így továbbra is a 
Műv. Ház szakfeladatán tudjuk részükre biztosítani. A tavalyi évben megmarad 20.000,-Ft 
pedig a pénzmaradvány része lett. Az elemi költségvetésben ez évre is 200. 000,-Ft nettó 
támogatást terveztünk a Népdalkör részére. Abban az esetben, ha a pénzmaradvány 
felhasználásakor már egyesületté sikerül alakulni, akkor a biztosított támogatást már mint 
egyesület kapja meg. 
 

Mocsár Katalin Népdalkör képviselője 
 

Az egyesület hivatalos megalakulása legkorábban május végére várható. Sajnálja, hogy 2009. 
évben a megmaradt pénzt nem használták fel. Év végén Csányra már a saját költségükön 
mentek el. 
 

Kómár József polgármester 
 

Legközelebb év vége felé érdeklődni kell mennyi pénz áll még a Népdalkör rendelkezésére. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Kürtön még most sincs változás? 
 



 78 

Mocsár Katalin Népdalkör képviselője 
 

Meghalt a polgármester és az újonnan megválasztott polgármester nem meri a meghívásukat 
bevállalni. Igen kiélezett ott jelenleg a helyzet. Egerben találkoztak velük és elmondták , hogy 
nagyon szégyellik magukat, amiért nem tudnak bennünket hozzájuk meghívni vendégségbe. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Népdalkör 
2009. évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

39/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Népdalkör 
2009. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
készült beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, 
a határozatról a támogatott szervezetet értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 
Mocsár Katalin a Herédi Népdalkör képviselője távozik az ülésről. Kómár József 
polgármester 7 perc szünetet rendel el. L. Szuha Brigitta és Józsa Anita családsegítők 
megérkeztek az ülésre. 
 
 

II. Napirendi pont 
 

Tájékoztató a községben végzett családsegítő szolgáltatás 
munkájáról és eredményeiről 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenő vendégeket. Kérdezi a vendégektől L. Szuha Brigittától és 
Józsa Anitától, hogy kívánják kiegészíteni a tájékoztatót? 
 
Józsa Anita családsegítő 
 

Igen szeretné kiegészíteni a tájékoztatót, mert kimaradt belőle, hogy több herédi családnak 2-
3 db energiatakarékos izzókat osztott ki térítésmentesen a Családsegítő Szolgálat a HÉRA 
Alapítvánnyal közösen, melyhez az önkormányzat biztosította a 10 %-os önerőt. Nagyon 
szépen köszönik a Képviselő-testületnek, hogy biztosították az önerőt ehhez a lehetőséghez. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A MÁK felé küldött zárszámadási beszámoló részét képezte a helyben működtettet 
Családsegítő Szolgálat szakmai és pénzügyi beszámolója is, melyhez az adatokat a hozzánk 
megküldött tájékoztatóból szolgáltattuk. A tájékoztatóban szerepel, hogy az önkormányzat 
tavaly átadott nyomtatóját még mindig nem tudják használni, mert nincs hozzá megfelelő 
vezetékük. Mai napon felhívta az önkormányzat informatikusát, Holecz Tamást és megkérte 
vegye fel a kapcsolatot ez ügyben. Megígérte az informatikus, hogy holnap megnézi az 
átadott nyomtatót. 
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L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Többször is jeleztük a hiányosságot. Véleménye, hogy a rendelkezésükre álló számítógép már 
elavult és nem biztos, hogy fogják tudni használni a nyomtatót. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Erre a feladatra véleménye szerint már szükség lenne egy laptopra, hiszen az mindenhol 
kéznél lenne. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

100.000,-Ft körül már jól felszerelt laptopot lehetne beszerezni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkéri Holecz Tamást, hogy adjon árajánlatot egy korszerű számítógéphez. 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

A szolgálatnál jelenleg 9 ember dolgozik 1 laptopon. Jelenleg pályázati lehetőség útján 
tudunk csak új gépekhez jutni, melyhez az önerőt nem tudja biztosítani a társulás. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Pénzmaradványkor, ha megérkezik az árajánlat, kaphatna a Családsegítő Szolgálat egy jól 
felszerelt számítógépet vagy esetleg egy laptopot. Írásban keressék meg az önkormányzatot 
ezzel a kéréssel. 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Ígéri, hogy írni fognak egy kérelmet és köszönik a segítséget. 
 

Kómár József polgármester 
 

A problémát kistérségi szinten is meg lehetne oldani. A kistérséget keressék meg ezzel a 
kéréssel. A Boldog, Kerekharaszt, Nagykökényes és Heréd települések közösen biztosan meg 
fogják venni a laptopot a családsegítőknek munkájukhoz. Nyugodtan beleírhatják a 
kérelembe, hogy Heréd már támogatja a kérésüket. Eddig csak a pénzügyi oldalát beszéltük 
meg a dolgoknak, most térjünk át a szakmai oldalra is egy kicsit. Kérdezi, hogy a 39. oldalon 
lévő adatok mit jelentenek – családon belüli bántalmazás Heréden és hajléktalanság 3 db? 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

1 fő hajléktalan ügyében 3 alkalommal történt megkeresés. 
 

Kómár József polgármester 
 

Mennyiben érződik még a válság hatása? 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Folyamatosan nő azok száma, akik a válság hatása miatt keresik meg őket. Évről-évre nő a 
lakosság bizalma az irányukban, aminek nagyon örülnek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az ülést követően zárt ülés keretében több mint 25 segély lesz. Véleménye, hogy a 
segélyezettek egy részének esze ágában sincs elmenni dolgozni, inkább rendszeresen 
jelentkeznek különböző segélyekért. 
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L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Igen tudnak ők is ezekről az emberekről, mert felkeresik őket is. Munkakörüknek megfelelően 
adnak tájékoztatást és tanácsot az arra rászorulóknak. Az ügyfelek egy része megfogadja 
azokat és rendszeresen kérik segítségünket, de vannak olyanok is akik a tanácsadás után 
többször nem keresik fel őket. Természetesen a szakmai etikettet minden esetben be kell 
tartaniuk, mert ellenkező esetben őket vonják felelősségre. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elegendő óraszámot töltenek Heréden? 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Igen, elegendő az óraszám, amit Heréden töltenek, szabad idővel is rendelkeznek még. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felajánlja, hogy lakossági tájékoztatás érdekében a Családsegítő Szolgáltatást a herédi 
honlapra is fel lehetne tenni vagy esetleg a következő újságban is megjelenhetne egy 
tájékoztatás a községben folytatott munkájukról. 
 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
 

Elmondja, hogy Nagy Péterrel az új gyermekjóléti feladatokat ellátó kollegával jól tudnak 
együtt működni, mely valószínűleg annak is köszönhető, hogy minden héten találkoznak a 
herédi irodában és meg tudják beszélni a közös ügyeiket. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Családsegítő 
Szolgálat tájékoztatóját szavazásra teszi. 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta. 
 
L. Szuha Brigitta és Józsa Anita megköszönik az ígért támogatást és távoznak az ülésről. 
 
 

III. Napirendi pont 
 

Térítési díjakról szóló rendelet módosítása a házi segítségnyújtás díjáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztést mindenki megkapta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri, 
Juhász Istvánnét a bizottság elnökét ismertesse az elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Tájékoztatás alapján nincs Heréden olyan lakos, aki igényt tartana a házi segítségnyújtásra 
valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra. Mivel tagjai vagyunk a társulásnak, így 
módosítani kell a rendeletünket. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek módosítás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

György Istvánné véleménye volt, hogy a 600,-Ft/óra magas díj az ellátásért. Elmondtuk, hogy 
a díj számításának a szociális törvénynek megfelelően a jövedelem nagyságát is figyelembe 
kell venni és annak megfelelően kerül a személyes térítési díj megállapításra. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a térítési díjakról szóló 
rendelet módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:  
 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2010 (III.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról,  
valamint a gyermek- és felnőttétkeztetés térítési díjairól szóló  

9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 
 
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), 115.§ (6) és (10) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 
díjakról, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló” 9/2007. (VI.26.) 
rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a házi segítségnyújtás térítési díjak felülvizsgálat 
miatti ismételt megállapítására a következő rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
(1) A R. 2.§ (5) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 
 

(5) A társulásos feladatellátással végzett házi segítségnyújtás 2010. április 1-jétől 
hatályos díja 600,- Ft/óra. 

 a) Kedvezmények:  jövedelemmel nem rendelkező esetén térítésmentes. 
       28.500 Ft alatt    100 Ft/óra 
   28.501-42.750 Ft között   300 Ft/óra 
   42.751-57.000 Ft között   400 Ft/ óra 
   57.501-71.250 Ft között   500 Ft/ óra 
                71.251 Ft felett   600 Ft/óra.” 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 

is alkalmazni kell. 
 

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet 
egységes szerkezetben történő közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 

 
 
 
 
Kómár József   Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
 
 

IV. Napirendi pont 
 

Kistérségi Társulás által kért határozatok hozatala társulási megállapodásokról  
és alapító okirat módosításáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. Felkéri a körjegyző asszonyt az előterjesztések 
ismertetésére. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratát szeretné 
módosítani, melyhez szükséges a társult önkormányzatok hozzájárulása. A Lőrinci gesztor 
önkormányzat által működtetett Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási módjában bekövetkezett változások miatt 
kéri a társult önkormányzatok határozatait. A gesztor önkormányzatnak 2010-es évében a 
költségvetési törvény nem ad elegendő normatív támogatást a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtó rendszer működtetéséhez. Így pályázat útján tudja csak beszerezni a 
készülékeket, ezért kérték tőlünk, hogy ne lépjünk ki a társulásból, akkor sem ha nincs igény 
az ellátásra, mert a pályázat elbírálásánál szempont hogy hány önkormányzat tagja a 
társulásnak. A társult önkormányzatoknak csak abban az esetben kell fizetniük, ha a 
községben igénylik is a készüléket. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás pedig a 
változásoknak megfelelően módosítani szeretné a társulási megállapodását. Az elfogadott 
határozatokat Mácsik Éva munkaszervezeti vezető minél előbb kéri eljutatni a Társuláshoz. 
Mi eddig is időben eljutattuk a határozatainkat, ez most sem lesz másképp. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előző napirendi pontnál már elmondtuk, hogy jelenleg Heréden nincs jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban részesülő gondozott. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére a határozati javaslatokkal 
kapcsolatban. Mivel nincs a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
alapító okiratának módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

40/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületét abban, hogy a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 14.) 193/2009. (V. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2010. április 15-i hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 12. „A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló 
vagyon” pontjának 12.8. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
          „12.8.    Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
           - telek: 2882 m2  
           - beépített alapterület: 1458 m2 

           - hasznos alapterület: 1114 m2 

           - Bölcsőde: férőhelyek száma 70 fő” 
 

2. Az alapító okirat 12. „A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló 
vagyon” pontjának  12.10. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
          „12.10.   Hatvan, Mohács u. 3. (telephely): 2028 hrsz. 
            - telek: 909 m2   
            - beépített alapterület: 343 m2 

            - hasznos alapterület: 221 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma 24 fő”. 
 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a 
jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

 

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

 

Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 
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Kómár József polgármester 
 

A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
finanszírozásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

41/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és 
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási 
megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) módosítására vonatkozó 
előterjesztést megismerte, és a következő határozatot hozza: 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megállapodás 
módosítását a következők szerint jóváhagyja: 

 

1. A Megállapodás 8.1.1. pontjában a „szociális és gyermekjóléti feladatainak” 
kifejezés „családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti feladatainak” 
kifejezésre változik. 

 

2. A Megállapodás 8.1.2. pontjában a „három vállalt feladat” kifejezés „kettő 
vállalt feladat” kifejezésre változik. 

 

3. a Megállapodás 8.4. pontjában „a Magyar Köztársaság tárgyévi 
költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatáson felül szükséges 
pénzügyi fedezethez a társult önkormányzatok…” szövegrész  
„a Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZOC-BF-09-JHS kódszámú, 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadása és 
állami támogatása c. pályázaton elnyert  támogatáson felül szükséges pénzügyi 
fedezethez a társult önkormányzatok…” szövegrészre változik. 

 

4. A Megállapodás 8.4. pontja kiegészül  „a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézmény által leigazolt számla alapján levont karbantartási költséggel 
csökkentve” szövegrésszel. 

 

5. A Megállapodás 8.4. pontjában szereplő „A gesztor önkormányzat a 
feladatellátás költségvetéséről a költségvetési tervezés időszakában előzetes 
egyeztetést folytat a társult települési önkormányzatokkal” mondat kiegészül 
„és a többcélú társulás munkaszervezete” kifejezéssel. 

 

6. A Megállapodás 8.4. pontjában törlésre kerül a következő mondat: „A helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8. §-a alapján igényelhető kistérségi kiegészítő normatívát a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás igényli, és havonta átadja a gesztor 
önkormányzatnak.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Társulást 
értesítse. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a módosított Megállapodás 
aláírására. 

 

Határidő: 2010. április 1. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 

Kómár József polgármester 
 

A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásáról szóló határozati 
javaslatot szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

42/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, egyúttal felkéri a 
munkaszervezet igazgatóját, hogy a Társulási Megállapodásnak 
megfelelően a Társulás és a Munkaszervezet SZMSZ-ét, valamint a 
Munkaszervezet Alapító Okiratát is érintő módosítások átvezetését a 
Munkaszervezet végezze el. 
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Társulást 
értesítse. 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős:  körjegyző 

 
 

V. Napirendi pont 
 

Olajtartály utáni munkaárok betemetése előtti talajvizsgálat megrendelése 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztéseket mindenki megkapta. Felkéri a körjegyző asszonyt az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A falugyűlésen lakossági kérésre tájékoztatást adott olajtartály ügyben. Megígérte, hogy fog 
kérni árajánlatokat a talaj bevizsgálására. A Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kapott szakhatósági tájékoztatóban leírt 
környezetvédelmi feltárás és talajminta-vételi előírásokat az árajánlat kéréskor megküldte 3 
akkreditált szakértőnek. A szennyezettség állapotának bevizsgáltatására érkezett ajánlatok 
összegében jelentős eltérések voltak, ezért a hulladékgazdálkodási tervünket készítő Hősfi 
László környezetvédelmi mérnök segítségét kérte. Az általa megküldött vélemény alapján 
javasolták a legolcsóbb ajánlatot tevő szakértő megbízását. Mivel felszín alatti vizek 
védelmére készül a talajvizsgálat, ezért az önkormányzat környezetvédelmi alap számlán 
kezelt talajterhelési díjból befolyt bevételből kerül finanszírozásra a vizsgálat. A vizsgálat 
eredményétől függően remélhetőleg a munkagödör betemethető lesz. Az előirányzat 
megszavazásra az átcsoportosításkor kerül sor. Reméljük, hogy nem volt sérült a tartály, amíg 
a földben volt. Legalábbis amikor kiemelték nem láttak rajta sérülést. Ha a vizsgálat nem 
mutat szennyezést és akkor a szakhatóság engedélyével betemethető lesz a munkagödör és 
lehetőség lesz a terület rendbetételére és az esetleges értékesítésre. 
 
Kómár József polgármester 
 

Nem nagy ott az önkormányzat területe, de legalább fel lehet a szomszéd tulajdonosokat is 
kérni a telkek rendbetételére. 
 
Kovács József képviselő 
 

A vizsgálatot miért nem az olajtartály tulajdonosa végezteti el? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egri vállalkozót már akkor is alig tudtuk utolérni, amikor kiemelték a tartályt. Nem volt 
hajlandó az önkormányzathoz bejönni. A polgármester felhívta és közölte vele, hogy szól a 
rendőrségnek ez ügyben, csak ennek hatására jött aznap is vissza. 
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Kómár József polgármester 
 

Ő az ÉMÁSZ-t is megkereste, hogy az ott lévő villanyórát szereljék le, mert életveszélyes. Az 
ÉMÁSZ nem is tudott róla, hogy azon a területen van villanyóra elhelyezve. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Egyetért abban, hogyha a munkagödör ügye rendeződik, szólítsa fel az önkormányzat a 
szomszédos telek tulajdonosokat a portájuk rendbetételére. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Valóban elhanyagoltak a szomszédos telkek. A lakosság döntő többsége viszont rendben 
tartja a ingatlanait. A határozati javaslatba kerüljön bele akkor a legalacsonyabb 96.000,-
Ft+ÁFA összeg. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az olajtartály utáni 
munkaárok talajvizsgálatának elvégzéséről szóló kiegészített határozati javaslatot szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

43/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Heréd, Tabán utcai 352/2 hrsz-ú ingatlanán lévő volt olajtartály utáni 
munkaárok környezetvédelmi talaj- és talajvíz akkreditált munkavételére és 
vizsgálatára a KTVF 4897-1/2010. tájékoztatás figyelembe vételével 
legkedvezőbb teljes körű ajánlata alapján 96.000,-Ft+ÁFA díjazásért 
megbízza az ELGOSCAR-2000 Kft-t (Budapest) az árajánlatában 
részletezett tartalommal a Környezetvédelmi Alap számlán kezelt bevétel 
terhére. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására és 
a feltárási dokumentáció szerinti további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

VI. Napirendi pont 
 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár előtti parkban járda építésére 
 érkezett ajánlatok elbírálása 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 

Az eredeti árajánlatok megtekinthetők. Az előző ülésen született testületi döntésének eleget 
téve helyi vállalkozóktól kért a munka elvégzésére árajánlatokat. Molnár Attila helyi 
vállalkozóval itt a hivatalban beszélt, aki megköszönte a lehetőséget, de egyéb munkái miatt 
nem tud részt venni ebben a munkában. Az árajánlatokat a helyszín megtekintése után adták a 
vállalkozók. Összességében a Kapuszta Mihály vállalkozó által adott ajánlat a legkedvezőbb, 
ezért javasolja a munka elvégzésével KAP-GAR Bt. megbízni. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A munka elvégzéséhez a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványtól 120.000,-Ft 
támogatást sikerült elnyernünk, melyhez költségvetésünkben bruttó 418.669,-Ft önerőt 
terveztünk. A munka összköltsége 538.669,-Ft. A KAR-GAR Bt. ajánlata alapján még a 
pályázatnak megfelelően két kukát is sikerült megvásárolni 50.070,-Ft értékben. 
 
Ilkó Tóth Andrásné képviselő 
 

Miből készültek a kukák? 
 

Kómár József polgármester 
 

Fémből lesznek a szemetesek, ugyan attól a cégtől vásároltunk, amelyiktől a padokat is 
vettük. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A határozati javaslat kiegészülne még azzal a szövegrésszel, hogy az „összességében 
legkedvezőbb árajánlatot tevő” vállalkozó került megbízásra. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Műv. Ház és 
Községi Könyvtár előtti parkban járda építésére vállalkozó megbízását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

44/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány támogatásával 
megvalósuló Művelődési Ház és Községi Könyvtár előtti parkban lévő 
viacolor járda építési munkáira összességében legkedvezőbb ajánlata 
alapján a KAR-GAR Bt. (Heréd)-t bízza meg, kiegészített árajánlata 
szerinti tartalommal az árajánlatban szereplő 488.600,-Ft díjazásért, mely 
az ÁFA-t is tartalmazza. 

 

A Testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a pályázati támogatással 
elszámolásra. 

 

Határidő: a szerződés aláírására: 8 nap 
       a munka elvégzésére: 30 nap 
       az elszámolásra: 2010.06.30. 
Felelős: polgármester 

 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lőrincz Lajos bácsit kérjük fel a munka műszaki ellenőrzésére. A vállalkozó szeretné a 
munkát még húsvét előtt elvégezni. 
 
Kovács József képviselő 
 

A Műv. Ház felújításának kit bíztunk meg a műszaki ellenőrzéssel? 
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Kómár József polgármester 
 

Tóth János lett megbízva a műszaki ellenőrzéssel. A Műv. Háznál a csatornatisztítással 
ugyanaz a vállalkozó lesz megbízva, aki a tavalyi évben az átereszeket tisztította. 
 
Kovács József képviselő 
 

A Pusztai utca és Ady E. utca sarkán történt ároktisztítási munkájuk megsüllyedt. Szeretné, ha 
a vállalkozó a megsüllyedt területet rendbe hozná. 
 
Kómár József polgármester 
 

Fog szólni a vállalkozónak, hogy javítsák ki azt a részt. 
 
 

VII. Napirendi pont 
 

Növénytelepítések megrendelése 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az elemi költségvetésben fásítási és parkosítási munkákra tervezet összegünk majdnem teljes 
egészében fedezi az ALTIBEKA Kft. által benyújtott árajánlatát. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

A Kossuth utca végében lakók arra kérik a Képviselő-testületet, hogy pár facsemetét az utca 
végébe is ültessenek, melynek gondozását, locsolását felvállalják. 
 

Kómár József polgármester 
 

További kérésre ismételten pénz átcsoportosításra lesz szükség, mert nem maradt pénz erre a 
feladatra. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Van több igény is fatelepítésre, melyekre még fogunk árajánlatot kérni. Pénzmaradvány 
felosztásakor lehetnek az újabb kérelmek megvalósítva. 
 
György Istvánné képviselő 
 
Az iskolakertben is szükség lenne örökzöldek telepítésére. 
 
Kómár József polgármester 
 

Előbb a terepet szeretnénk rendezni közmunkásainkkal, és utána következhet a 
növénytelepítés. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye, hogy a faluban lévő hídra is lehetne virágládákat elhelyezni. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A kastélykertben a növénytelepítést a terület rendbetétele után szakember bevonásával kellene 
megvalósítani. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

A Kolozsvári utcában Lisztikné gömbszivarfát javasol ültetni. A gömbszivarfát nem ismeri. 
Van virága és hogy hagy szemetet maga után? 
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Kómár József polgármester 
 

Ő úgy emlékszik, hogy hosszú termése van és egy kicsit szemetel is, de árban azonos 
kategória mint a gömbakác. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Nekik csak olyan fa kell, amelyik virágzik és ne hagy sok szemetet maga után. 
 
Kómár József polgármester 
 

A Kolozsvári utca fatelepítéséről még ráérünk később is beszélni. Térjünk vissza a napirendi 
ponthoz. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A képviselő javaslatát továbbítani fogják. 
 
Kómár József polgármester 
 

A Tájház udvara is rendbe lett téve. Van ott egy magas fenyőfa, amelyik tényleg gyönyörű 
csak sajnos a szomszédos ház felújított palatetőjére rálóg. Sajnos fenn áll a veszélye, hogy a 
fát ki kell vágni - mert ha alulról nagyon legallyazzuk, hogy a szomszéd tetőszerkezetében ne 
tegyen kárt, akkor felülre kerül a fa súlypontja és nagyobb vihar esetén eltörhet a törzse. 
 
Kovács József képviselő 
 

Javasolja, hogy a fakivágásokat közmunkások végezzék. 
 
György Istvánné képviselő 
 

A Kolozsvári utca elején a Tóth István udvarán van egy hatalmas jegenyefa, mely vihar esetén 
félő hogy kidől nem beszélve arról, hogy a járdát már teljesen felnyomta. Most már 
megengedi, hogy a jegenyefát kivágjuk. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

A faluszépítéshez szeretne hozzászólni. Kint jár a temetőben és nagy halomban áll a szemét. 
Nem lehetne a szeméttel valamint kezdeni? Húsvétra sokan fognak a temetőbe kimenni. Miért 
nem veszünk oda konténert? 
 
Kómár József polgármester 
 

Eddig a Bio-Pannónia biztosított részünkre konténert. Ezzel nem volt eddig sem gond csak 
drága a konténer elszállítatása. Abban az esetben, ha mi vásárolunk konténert nem biztos, 
hogy mindegyik társaság el fogja szállítani. Ebben az évben le fog járni a szemétszállítási 
szerződésünk is a Bio-Pannóniával és közbeszerzést kell rá kiírni, melyet nem biztos, hogy ez 
a társaság fog ismét elnyerni. A konténerrel még egy probléma van, nagyon hamar megtelne 
ugyanis a beledobált szemetet tömöríteni kellene. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lőrincihez hasonlóan komposzt ládákat kellene kihelyezni és akkor kevesebb szemét lenne. 
 
Kovács József képviselő 
 

Ő is járt kint a temetőben valóban sok a szemét. A szabad területen kellene a szemetet tárolni 
addig míg az a terület nem kerül felhasználásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Műv. Háznál dolgoznak markolóval, majd megkéri őket, hogy a temetőben túrják el a 
szemetet. 
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a növénytelepítésről 
szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

45/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlata szerinti 
tartalommal megbízza az ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) az alábbi 
növénytelepítési feladatok elvégzésével: 

 

1. Önkormányzati Hivatal előtti előkert felújítása tereprendezéssel, 
örökzöldekkel, egynyári virágokkal:   155.000,-Ft 

2. Sportpálya előtti 8 db fatelepítés:   108.500,-Ft 
3. Arany János úti 47 db fatelepítés:   696.188,-Ft 
4. Művelődési Ház körüli parképítés, 
virágzó évelők a bevezető utakhoz:    380.875,-Ft 

 

Növénytelepítés anyag és munkadíja mindösszesen:        1.340.563,-Ft, 
mely az ÁFA-t is tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület a fenti növénytelepítési munkákhoz a fedezetet 
költségvetéséből biztosítja. 

 

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

 

Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötésre: 30 nap 
       növénytelepítésre: értelem szerint 

 
Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 

Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre a Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre 
emelkedett. 
 
 

VIII. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
 A Körjegyzőségi Hivatal előtti lépcső balesetmentesítése, újralapozása, kerítés lábazat 

helyrehozatala, vízóraakna lesüllyesztése építési munkákra kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
Kómár József polgármester 
 

A hivatal lépcsője a télen felfagyott és ennek következtében letört belőle egy darab, amely 
most balesetveszélyes. A helyi vállalkozóktól kért árajánlatot a lépcső balesetmentesítésére, 
kerítés lábazatának helyrehozatalára és a vízóraakna lesüllyesztésére. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

A hivatal akadálymenetesítése is megtörténik? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem, mert ahhoz nem elegendő a hely. Most csak hátulról, az udvar felől tudják 
mozgáskorlátozottak a hivatalt megközelíteni. 
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Kómár József polgármester 
 

A Bereczki és Társa Kft. árajánlata a legkedvezőbb, ezért javasolja a munka elvégzésének 
megbízásával. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a kivitelező 
megbízásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
 

46/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Körjegyzőségi Hivatal bejárati lépcső balesetmentesítése, 
csúszásmentes burkolása, hivatali előkert kerítéslábazat javítása, valamint 
vízóraakna átépítése építési munkáira a beérkezett ajánlatok közül 
kedvezőbb ajánlata alapján a Bereczki és Társa Kft-t (Heréd) bízza meg, 
árajánlata szerinti tartalommal az árajánlatban szereplő 540.863,-Ft 
díjazásért, mely az ÁFA-t is tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására.  

 

Határidő: a szerződés aláírására: 8 nap 
      a munka elvégzésére: 30 nap 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 Előirányzat átcsoportosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Felsorolja az átcsoportosításra kerülő tételeket. A Műv. Ház külső színe nem a 
közbeszerzésben szereplő kategóriából került kiválasztásra így a jelentkező többletet az 
önkormányzatnak kell kifizetnie, valamint a Műv. Háznál csatornatisztításra is szükség lesz, 
melyet munkát a talajterhelési díjból finanszírozunk. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 

Az olajtartály ügyénél már elmondta, hogy a talajvizsgálat is a talajterhelési díjból lesz 
fizetve és ezt az átcsoportosításnál most meg kell szavazni. A Műv. Ház csatorna tisztítása 
60.000 Ft-ba, míg a volt olajtartály helyén lévő munkagödör föld és talajvíz vizsgálata 
120.000,-Ft-ba fog kerülni. 
 
Kovács József képviselő 
 

Melyik szín került megrendelésre? 
 

Kómár József polgármester 
 

A képviselők által legtöbben javasolt téglavörös és mustársárga színek lettek megrendelve. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az előirányzat 
átcsoportosítását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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47/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
 az általános tartalék összegéből 836.000 Ft kerül átcsoportosításra 

az alábbi feladatok megvalósítására: 
o Közművelődési tevékenységek és támogatások  szakfeladatra  

Műv. Ház. homlokzat színezés többletköltségére  133.000 Ft 
o Város és községgazdálkodási szakfeladatra növénytelepítés 

többletköltségére      162.000 Ft 
 községháza bejárati lépcsőjének balesetmentesítésére 541.000 Ft 

Összesen: 836.000 Ft 
 a környezetvédelmi alap számláról a talajterhelési díjból 60.000 Ft 

felhasználását zárt rendszerű csatorna tisztítására, valamint 
120.000,-Ft-ot a volt olajtartály helyén lévő munkagödör föld és 
talajvíz vizsgálatára biztosít. 

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

 
 
 TIOP pályázat közbeszerzési konzorciumhoz csatlakozásról 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Petekéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

EuroRaptor megküldött levelében lehetőséget biztosít a Szolnoki Önkormányzat részünkre, 
hogy a közbeszereztetésükhöz csatlakozzunk. Felhívta az EuroRaptor Kft.-t és közölte velük, 
hogy abban az esetben tud az önkormányzat a közbeszerzéshez csatlakozni, ha semmilyen 
kötelezettséggel nem jár. A közbeszerzéshez való csatlakozásból annyi előnyünk származna, 
hogy olcsóbban jobb minőségű eszközökhöz tud jutni az iskola. A közbeszerzést elnyerő 
vállalkozás végzi el az összes munkát a beszerzéstől a felszerelésig, betanításig. Az aláírásra 
megküldött megbízási szerződést átnézte, melyet megfelelőnek talál. 
 
Kómár József polgármester 
 

Gyakorlatilag a készre szerelésig mindent elvégeznek. Hátránya, hogy valamikor a nyár 
folyamán kell az ügyben döntést hozni, melyre valószínű, hogy rendkívüli ülést kell 
összehívni. A Képviselő-testület jóváhagyása után tudja csak a szerződést aláírni. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Támogatja a csatlakozást, mert ezzel csak jól járhatunk. 
 
Kómár József polgármester 
 

Szeptember 1-jére működőképesek lesznek az interaktív táblák. 
 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a TIOP pályázat 
közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozást szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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48/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TIOP-
1.1.1/07/1 (digitális tábla) nyertes pályázatához kapcsolódó eszközbeszerzésre 
vonatkozó közbeszerzési előterjesztést és azzal a feltétellel csatlakozik a 
konzorciumhoz, hogy az az Önkormányzatnak többletköltséget nem jelenthet. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a közbeszerzési döntések 
előterjesztésre. 

 
 

 Parkolóhoz Somfai Péter tervező megbízása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Somfai Péter tervezővel felméretette a posta és a butikok előtti területeket. 96.000,-Ft+Áfa 
összegért vállalta tervezést, meglepően alacsony összegért vállalta el ezt a munkát. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Mit tartalmaz ez az összeg? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tervezést és a megvalósulási terveket tartalmazza. Erre a feladatra a költségvetésben 
200.000,-Ft-ot terveztünk. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs Somfai Péter tervező 
megbízását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

49/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a posta és a butikok előtti parkoló terveinek elkészítésére 96.000,-Ft+ÁFA 
tervezői díjazásért Somfai Péter tervezőt (Gyöngyös) bízza meg a 2010. évi 
elemi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a tervezői szerződés 
megkötésére. 

 

Felelős: Kómár József polgármester 
Határidő:  30 nap 

 
 

 Viktória Épker Kft. jólteljesítési biztosíték jóváhagyásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Lassan a Viktória Épker Kft. befejezi a Műv. Ház külső felújítási munkálatait.                         
A végelszámoláshoz a közbeszerzésnek megfelelően jólteljesítési biztosítékot kellene 
nyújtatniuk. Ennek három formája van, mely közül a vállalkozó döntheti el, hogy melyik 
lehetőséggel kíván élni. A Viktória Épker Kft. a biztosítója által kiállított igazolást választotta 
ennek megfelelően a biztosító megküldte az igazolást a részünkre, melyet ő tovább küldött a 
közbeszerzési szakértőnknek Dr. Dóka Zsoltnak véleményeztetésre.  
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(Dr. Dóka Zsolt válaszlevelét felolvassa.) Ezt a válaszlevelet továbbította a Viktória Épker 
Kft-nek is. A Viktória Épker Kft. úgy gondolja, hogy a közbeszerzésben előírt követelmények 
nagyon szigorúak nincs arányban az elvégzett munkával. A közbeszerzési szakértő által 
küldött levélre reagált a Viktória Épker Kft. (Felolvassa a Viktória Épker Kft. válaszát)         
A Viktória Épker Kft. a válaszlevele mellé csatolta érvényes biztosítási szerződését, mely 
valóban tartalmaz ilyen típusú biztosítékot, de az formailag nem felel meg pontosan a 
közbeszerzésben kért jólteljesítési biztosítéknak. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Véleménye szerint a közbeszerzési szakértő túlbiztosította a munkát, melyet ilyen kis cég nem 
fog tudni teljesíteni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közbeszerzéskor a felmerülő kérdések kapcsán volt egy megbeszélés, melyen minden 
felvetődött problémát megbeszéltek. A szerződés aláírása előtt volt idő a szerződés 
tartalmának megismerésére és az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására.               
A szerződés ezt is tartalmazta, melyet ők aláírtak így vállalták ezeket a feltételeket. 
 

Kómár József polgármester 
 

A közbeszerzéstől eltérően kerültek plusz munkák is elvégzésre, melyet külön nem számított 
fel a Viktória Épker Kft. Felsorolja a plusz munkákat, melyet a Viktória Épker Kft. elvégzett. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

3 év garanciát kell vállalni az elvégzett munkára, melyet a jólteljesítési biztosítékkal biztosít. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A szerződés aláírásával vállalta a közbeszerzésben lévő feltételeket. Most a Kft. feladata a 
biztosíték bemutatása. 
 
Kómár József polgármester 
 

A közbeszerzési szakértőnk Dr. Dóka Zsolt véleménye, hogyha a Képviselő-testület elfogadja 
a Viktória Épker Kft. által benyújtott, a biztosítójától kapott jólteljesítési biztosítékot, akkor a 
végszámla kifizethető. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az eddigi kifizetésekkor minden rendben ment, átvették a munkát, benyújtották a számlát, 
mely kifizetésre is került. A teljes munka befejezése április végére várható. Addigra el kell 
dönteni, hogy a most benyújtott biztosítékot elfogadják-e vagy sem, mert addig az 
elszámoltatást nem fogjuk tudni elindítani. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Dr. Dóka Zsolt levele alapján a mostani biztosíték nem felel meg teljesen a közbeszerzésben 
előírtaknak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Biztosító levelében megírta, hogy a Viktória Épker Kft.-vel kötött szerződése alapján 
milyen igazolást tud részére kiállítani. ( Felolvassa a biztosítási szerződés kiegészítő részét.) 
 
Az iskolai kerítésnél is a kifizetett pénzből 200.000,-Ft-ot visszatartottunk az esetlegesen 
később jelentkező problémákra  jólteljesítési biztosítékként.. 
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Kómár József polgármester 
 

A jólteljesítési biztosíték ennél a munkánál azt jelentené, hogy közel 1,5 MFt-ot kellene 
letétbe helyezni, amelyhez nem juthat hozzá 3 évig. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Ha fizetésképtelen lenne a cég, a biztosító nem állna ki mellette. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Döntsön a Képviselő-testület, hogy ezt az igazolást elfogadja vagy sem, mert a 
végelszámolást nem tudjuk elvégezni elfogadott biztosíték nélkül. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Javasolja, kérdezzük meg a műszaki ellenőrünket, Tóth Jánost, hogy véleménye szerint 
milyen minőségű munkát végzett a cég és annak megfelelően döntsön a Képviselő-testület. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mikorra fejezik be az egész munkát? Vagy esetleg csökkentsük a biztosíték összegét? 
 
Kómár József polgármester 
 

Egy-két héten belül befejeződnek a munkák. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Lett volna olyan vállalkozó a pályázók között, aki gond nélkül tudta volna biztosítani a 
jólteljesítési biztosítékot? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy Tóth János műszaki ellenőrtől kérjünk véleményt telefonon.  
 
Egyed János alpolgármester 
 

Tóth János műszaki ellenőr segíthet abban, hogy az eddig elvégzett munkák milyen 
minőségben készültek el. Ha azt mondja, hogy első osztályú munkát végeztek nagy a 
valószínűsége, hogy a 3 év alatt nem lesz garanciális javítani való. Így akkor eldönthetjük, 
hogy elfogadjuk a mostani biztosítékot vagy sem. 
 
 
Kómár József polgármester felhívta Tóth János műszaki ellenőrt, aki kihangosított telefonon 
keresztül a Képviselő-testület által feltett kérdésre, mely szerint milyen munkát végzett eddig a 
Viktória Épker Kft. azt a választ adta, hogy első osztályú munkát végeztek mind a Tájház, 
mind a Műv. Ház felújításánál. 
 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Viktória Épker Kft. 
jólteljesítési biztosítékról szóló igazolás elfogadását szavazásra teszi. 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza: 
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50/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Viktória- 
Épker Kft. Leader III. tengely vállalkozási szerződéseihez kapcsolódó 
jólteljesítési biztosíték nyújtása módjára irányuló kérelmét.  

 

A Képviselő-testület a végszámla benyújtásának feltételéül elfogadja a GPR. 
Zrt biztosítónál fennálló határozatlan idejű felelősségbiztosítási szerződést, 
valamint az ez alapján kiadott biztosítói nyilatkozatot. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a határozat szerinti 
biztosítási szerződés és nyilatkozat alapján a végszámla befogadására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010.04.30. 

 
 
 Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hősfi László szakértő készítette el a hulladékgazdálkodási tervünk beszámolóját 25.000,-Ft-
ért, melyet a Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség elfogadott. Remélhetőleg a következő hulladékgazdálkodási tervünket már a 
Hejőpapi Társulás fogja elkészíteni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

51/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. év során 
elfogadott 2007. évben felülvizsgált települési hulladékgazdálkodási terve - e 
jegyzőkönyv melléletét képező - 2010. évi felülvizsgálati dokumentációját 
elfogadja. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő:15 nap 

 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy a most megjelenő Herédi Hírmondóban a szelektív hulladékgyűjtést kellene 
népszerűsíteni. Vagy esetleg a Bio-Pannóniától kérhetnénk kisebb szórólapot, melyet a 
közmunkásokkal lehetne széthordatni. 
 
Kómár József polgármester 
 

A napokban pont erről beszélt Pálos Tamással, aki elmondta, hogy a herédi lakosság 
kevesebb, mint 10 %-a él ezzel a lehetőséggel. A környező településeken sok helyen 
megszűnt a szelektív hulladékgyűjtés. 
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 Közbeszerzési Terv elfogadásáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az elfogadott költségvetés alapján kerül összeállításra, mely munka lesz közbeszerzés 
köteles. A benyújtásra került pályázataink mind közbeszerzés kötelesek lesznek, ha elnyerjük. 
Az előző napirendi pontban említett TIOP pályázatunk is közbeszerzés keretében valósul 
meg, de ebben nem mi leszünk a kiírók, hanem a gesztor. Közbeszerzést kell kiírni a 
hulladékszállításra is, mert a Bio-Pannóniával kötött szerződésünk le fog járni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az út- és járda felújítási munkák összege nem fogják elérni a közbeszerzési értékhatárt. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőnk nyújtott segítséget a terv elkészítésében. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2010. évi 
közbeszerzési terv elfogadását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

52/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Heréd Község Önkormányzata  
(3011 Heréd, Rákóczi út 39.) 

2010. évi összesített közbeszerzési terve 
 
Közbeszerzési eljárások várható száma: 3 db 
 

1. NDP pályázat 
Beszerzés tárgya:  
Vörösmarty téri sétaút és térburkolat kialakítása, Vörösmarty téri térburkolat és parkoló 
építése, Ifjúság úti pihenőpark és játszótér kialakítása, Árpád úti játszótér létesítés 
tárgyú építési beruházás 
 

Beszerzés mennyisége:  
 

Vörösmarty téri parkoló és parképítés, szobortalapzat építése (01. és 02. megvalósulási 
terület) 01. terület: 2.943.965 Ft és 02. terület 5.765.068 Ft 

Árpád úti játszótér (játszóeszköz beszerzés 2.431.379 Ft+ földmunkák= 3.481.912,- Ft) 
Ifjúság úti játszótér (játszóeszköz beszerzés 7.442.216 Ft+ földmunkák= 10.801. 308,- Ft) 
 

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 

22 992 253 Ft 
 

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (Kbt.) alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 22 992 253 Ft 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
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Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. május  
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 
6.309.063 Ft saját forrás (ÁFA) 
NDP pályázat keretében: 25.236.253 Ft pályázati támogatás  
 
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus 
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 

2. ÉMOP pályázat 
Beszerzés tárgya:  
Orvosi rendelő kivitelezés 
tárgyú építési beruházás 
 
Beszerzés mennyisége:  
132,82 m2 hasznos alapterületű, szabadon álló, nyeregtetős, földszintes 19 helyiségből+ 
teraszból+ rámpából álló új építésű háziorvosi rendelő a hatvani építéshatóság 7953-7/2010. 
sz. építési engedély határozata alapján.   
Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 
22.080.000 Ft+Áfa 
 

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (Kbt.) alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: 22.080.000 Ft+Áfa 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
 
Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. május  
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 
2 760 000 Ft saját forrás 
ÉMOP pályázat keretében: 24 840 000 Ft pályázati támogatás  
 
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus 
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 
3. Hulladékszállítás, hulladékkezelés 
 
Beszerzés tárgya:  
Hulladékszállítás, hulladékkezelés 
tárgyú építési beruházás 
 
Beszerzés mennyisége: 750 háztartás 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 
nettó 35 022 000 Ft (négy éves szerződést, 120 l-es gyűjtőedényt és éves díjat feltételezve) 
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Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (Kbt.) alapján: - 
 
Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: nettó 35 022 000 Ft (négy éves szerződést, 120 
l-es gyűjtőedényt és éves díjat feltételezve) 
 
Eljárási rezsim: A Kbt. harmadik rész VI. fejezet szerinti nemzeti eljárás  
 
Eljárásfajta: hirdetményes nemzeti 
 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2010. augusztus 
 
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzata szerint 
 
Beszerzés pénzügyi fedezete:  
 

35 022 000 Ft + ÁFA lakossági saját forrás 
 

Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus 
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  
 

Heréd, 2010. 03.29 
 

Kómár József 
Polgármester 

 
 Hatvani Volán Zrt. pályázatához adott határozat megerősítéséről 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony felolvassa a Hatvani Volán Zrt. levelét 
valamint a megállapodást. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi évvége felé kértek a Képviselő-testülettől támogató nyilatkozatot a pályázatukhoz. 
Most szeretnék, ha megerősítené a Képviselő-testület az adott nyilatkozatát. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Rongálások elkerülése végett kellene oda térfigyelő kamera. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Hatvani Volán Zrt. 
pályázatához adott megerősítését szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

53/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Volán Zrt. 
ÉMOP 2009-5.12. „Közösségi közlekedés Infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázathoz 212/2009.(XI.9.) sz. határozatával biztosított támogató 
nyilatkozatát megerősíti. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az ismertetett megállapodás 
aláírására. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Volán Zrt. 
értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 
Felelős: körjegyző 
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Terényiné Dencs Mária ig. ea. megérkezett az ülésre. 
 
 Nagycsaládosok Országos Egyesülettel történő együttműködéséről 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egyesület képviselője bent járt a hivatalban és bejelentette, hogy a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének helyi csoportja megalakult. A NOE rendszerint biztosít tagjai részére 
élelmiszer csomagokat rászorultság alapján. Az élelmiszer csomagra herédi lakosok is 
jogosultak lennének, ha az önkormányzat aláírná az együttműködési nyilatkozatukat. A helyi 
csoport képviselőjével Terényiné Dencs Mária szociális ügyintézőnk tartja a kapcsolatot és a 
Családsegítő Szolgálatot is bevontuk ebbe a munkába. 
 
Papp Ákos képviselő elhagyja a termet, a Testület létszáma 9 főről 8 főre csökken.  
 
Terényiné Dencs Mária ismerteti az egyesület működését. Felolvassa a megküldött két 
nyilatkozatot. 
 
Papp Ákos képviselő Visszatért az ülésre a Testület létszáma 8 főről 9 főre nőtt. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye, hogy a Képviselő-testület azt az együttműködést tudja vállani, melyhez a 
Családsegítő Szolgálatot is be kívánjuk vonni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ebből megint csak a baj lesz. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnos a nyilatkozat nélkül a herédi nagycsaládosok sem részesülhetnek ebben a juttatásban. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a NOE 
együttműködési nyilatkozatát szavazásra teszi. 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

54/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének Élelmiszersegély Programjáról szóló beadványt 
megtárgyalta. Az Önkormányzat közvetlen szerződő félként nem kíván részt 
venni az Élelmiszersegély Program településünkön történő megvalósításában, a 
feladat ellátására a Családsegítő Szolgálat közreműködését tudja felajánlani. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert e nyilatkozat aláírására. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületét és Családsegítő Szolgálatot értesítse. 

 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 30 nap 
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 Heves Megye Kitüntető Címre való felterjesztésről 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A karate egyesület beszámolójakor említette már, hogy ismételten lehetőség van a Heves 
Megyéért kitüntető díjra való felterjesztésre. Javaslatot kérnek, hogy ki kerüljön 
felterjesztésre egyéni és csoport kategóriában? 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

A Herédi Népdalkört és Lőrinczi Enikőt javasolja ismételt felterjesztésre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Heves Megyéért 
kitüntető díjra való felterjesztését szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

55/2010.(III.29.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Közgyűlés által alapított Heves Megyéért kitüntető díjra Lőrinczi Enikő herédi 
lakos sportolót és a Herédi Népdalkört javasolja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
felterjesztést tegyék meg. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2010.04.30. 

 
 Herédi tánccsoport köszönő levele 

 

Kómár József polgármester felolvassa a tánccsoport levelét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Képviselő-testület nevében megköszöni a szép levelet és megkéri György Istvánnét a 
tánccsoport képviselőjét, hogy továbbítsa a csoportnak. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Mindenki nagyon örült a támogatásnak. Nagyon szívesen vállalnak helyi rendezvényeken 
fellépést, ha a Képviselő-testület igényt tart rá. 
 
 Kratancsik Imre lakos kérelme 

 

Kómár József polgármester felolvassa a helyi lakos kérelmét. 
 

Kapuszta János képviselő 
 

A fia viszi a temetőbe. A sírt is ő gondozza. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha valóban rossz a járda kérjünk rá árajánlatot. 
 
György Istvánné képviselő 
 
A járdák felújításakor azért nem kapott az a rész új aszfalt réteget, mert nem volt semmi baja 
annak a járdaszakasznak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megírják neki, hogy a Képviselő-testülettel a polgármester úr ismertette a kérelmét. 
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 ÉMOP pályázattal kapcsolatban 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A mai napon érkezett a VÁTI- tól egy értesítés, mely szerint az ÉMOP orvosi rendelő 
pályázatunk beérkezett hozzájuk. 
 
Kómár József polgármester 
 

Reméljük, hogy sikeres lesz a pályázatunk. 
 
 
 Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kapcsolatban 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Szintén a mai napon érkezett a Vízműtől a 2010. évi megállapodási szerződés. A Képviselő-
testület előző évben hozott döntése alapján a Heves Megyei Vízmű Zrt. megállapodási 
szerződését abban az esetben írhatja csak alá, ha megküldi részünkre a 2009-es évről szóló 
beszámolóját. A beszámolót a mai napig nem kaptuk meg, ezért délelőtt telefonon kereste a 
Vízművet nem sikerült a vezetővel beszélnie. Az ügyintéző, akivel beszélt elmondta, hogy a 
következő ülésre fognak küldeni a 2009-es évről beszámolót. 
 
 
 Fogorvos megkeresése MEP jelentés kapcsán 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A MEP- től érkezett egészségügyi ellátottakra vonatkozó adatszolgáltatási megkeresés 
kapcsán levelet írtak Dr. Szalai István fogorvos úrnak. Levelében arra kérték a fogorvos urat, 
hogy jelezze a Hivatal felé, hogy meddig kívánja a herédi rendelését megtartani. A mai napig 
válasz a levélre nem érkezett. 
 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárta. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánította. Zárt ülés következik. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester       körjegyző 


