102-15/2011.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én 15 órakor megtartott soros
üléséről.
Határozat száma:
192/2011.(IX.12.)
193/2011.(IX.12.)
194/2011.(IX.12.)
195/2011.(IX.12.)
196/2011.(IX.12.)
197/2011.(IX.12.)
198/2011.(IX.12.)
199/2011.(IX.12.)
200/2011.(IX.12.)
201/2011.(IX.12.)
202/2011.(IX.12.)
203/2011.(IX.12.
204/2011.(IX.12.
205/2011.(IX.12.
206/2011.(IX.12.
207/2011.(IX.12.
208/2011.(IX.12.
209/2011.(IX.12.
Rendelet száma:
13/2011.(IX.13.)

Tárgy:
Beszámoló Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2010/11-es tanév szakmai
munkájáról
Beszámoló Herédi Általános Iskola 2010/11-es tanév szakmai
munkájáról
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről
Iskolabusz szolgáltatásra Lakatos Lajos egyéni vállalkozó megbízása
Beszámoló a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
2011. I. félévi munkáról
településszerkezeti terv módosítása
Ványi Ferenc részére termőföld értesítése
Konkoly János részére termőföld értékesítése
Ványi Ferencné részére termőföld értékesítése
Fogászati kezelőegység vásárlása 2M Fogászati Műszertechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaságtól
Szivárvány támogató szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi
ellátásának állami támogatására kiírt pályázat benyújtásához
hozzájárulás
ÉMÁSZ korszerűsítési ajánlatának elfogadása
KMB-s iroda részére UPC internet szolgáltatás megrendelése
Herédi Amatőr Néptánccsoport többlettámogatása
Pitypang Néptánccsoport támogatása
EuroHungaricum Alapítvány támogatói levelének aláírására
polgármester felhatalmazása
Herédi Napközi Otthonos Óvoda nyitás illetve zárás időpontjainak
elfogadása
Herédi Napközi Otthonos Óvoda konyha és raktár ablakaira redőnyök
megrendelése
Tárgy:
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének
módosítása

14/2011.(IX.13.)

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

15/2011.(IX.13.)

Heréd helyi építési
módosításáról

szabályzatának

és

szabályozási

tervének

Heréd,2011. szeptember 27.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

~ 264 ~

102-15/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 12.-i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kerestély Gyula,
Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási előadó;
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Kapuszta János
képviselő úr jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez munkahelyi elfoglaltság
miatt.
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy az önkormányzati beszámoló után tárgyalja a Képviselő-testület az iskolabusz
szolgáltatásra érkezett ajánlatok elbírálását, hiszen mindkét intézmény érdekelt e napirendi pontban
is.
Kómár József polgármester
Egyetért a javaslattal, így a beszámoló utáni napirendi pontok egy ponttal elcsúsznak.
A módosított napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület a módosított napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan
egyetértett.
Napirend előtti
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A jelentést mindenki megkapta. Köszönti a két megjelent herédi lakost is, akik a hatvani úti fák
kivágása ügyében jöttek. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Papp Ákos képviselő
A patak kotrásával kapcsolatban írtunk-e már levelet? A patakpartot végigjárta és több helyen látta,
hogy 30-35 cm-rel lehetett volna magasabb az elkészített töltés. A műszaki ellenőr a műszaki
átadáskor ezeket az eltéréseket nem vette észre? A lemaradt utak aszfaltozását, szeretné ha az idén a
Képviselő-testület megcsináltatná. A herédi egyház alapítványának miért nem utalta át az
önkormányzat az ő tiszteletdíját?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ez a határozat még csak elvi döntés volt arról, hogy az így keletkező megtakarítást át fogjuk adni..
Az átutalás egészen addig nem történik meg, amíg a képviselő úr nem jelzi a Testület felé, hogy
ismét kéri a tiszteletdíját, vagy ha ez ebben az évben nem történik meg, akkor évzárás előtt
készítünk egy elszámolást és annak alapján a Testület jóváhagyja a többlettámogatást és ez alapján
fog megtörténi az utalás a herédi egyház alapítványának.
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Papp Ákos képviselő
Az iskola új gazdasági bejáratánál az előtető még nem készült el, a csapadékvíz elvezetésére
szolgáló csatorna így marad vagy esetleg lesz más megoldása?
Kómár József polgármester
Az előtetőt az önkormányzat egyik közmunkása fogja megcsinálni. Az általa összeírt anyagokat a
múlt héten vásárolta meg, mely összesen 240.000 Ft-ba kerültek. Ha az előtető elkészül, akkor a
csapadékvíz elvezetése is végleg megoldódik. Tájékoztatásképpen szeretné elmondani, hogy az
előtető készítése így kb. a fele költségből valósul meg, mintha a vállalkozóval végeztettük volna el.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat falunapi rendezvényekor és az I. Táncos, Dalos Zagyvaság rendezvényen is igen
jó szolgálatot tett az új bejárat, hiszen az iskolába való bejutást nagyban megkönnyítette a műsor
zavarása nélkül.
Kómár József polgármester
A patak töltésének megemelésével kapcsolatban: a töltés előzetes szintezés alapján történt.
Az eredeti 600 m3 homok felhasználása helyett 900 m3 földet használtunk el. A Kádas Öcsi telke
mögötti szakaszon azért alacsonyabb a töltés, hogy az ott kialakított víztároló területre baj esetén
a vizet el tudjuk vezetni, hiszen a tavalyi évben ezért készítettünk oda gátat egészen a temető
vonaláig. Véleménye szerint a teljes kotrás jelen pillanatban segítene a felgyülemlett víz
visszahúzódásában. A patak kotrásával kapcsolatban azért nem írt eddig levelet, mert Szabó Zsolt
országgyűlési képviselővel úgy egyeztettek, hogy előbb ő szeretne beszélni az illetékesekkel ez
ügyben. Kérdezi, hogy a patak feltöltését hova tudja az önkormányzat felvezetni, ugyanis a patak
környéke nem az önkormányzat tulajdonában van így az az önkormányzat vagyonát nem gyarapítja.
Összességében az elmúlt időszakban több mint 10 MFt-ot költöttünk a patak körüli munkákra. A
lenti szakaszokon, ahol tudomásunk szerint a tavalyi évben jött a víz, az ottani gát megépítésével
úgyszintén megoldottuk a problémát. Az első árvíz után megépített gát a második árvízkor már
rengeteg vizet felfogott, melynek köszönhetően nem érte újabb nagy mennyiségű víz a falut. Pedig
félt, hogy az újonnan épített gát nem fogja tudni megtartani az a rengeteg vizet.
Samu Alfonzné képviselő
A hatvani úti fák kivágását mindenki maga fogja végezni?
Kómár József polgármester
Az önkormányzat megkereste az ALTIBEKA Kft., hogy mérje fel a hatvani úti fák kivágásának
indokoltságát , a fakivágás és a fapótlás költségét. Megérkezett az ajánlat, mely a korábbi fák
kiszedését is tartalmazza, kivétel és telepítés mindösszesen 2.731.875 Ft bruttó összegben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa az ALTIBEKA Kft. szakvéleményét és egyben
ajánlatát.
Mocsár Katalin herédi lakos
Hova kerülnek az új fák? Ő nem ért egyet a tuják kivágásával, ezért ő nem fogja a háza előtti tujákat
kivágni.
Köles Éva herédi lakos
A falu képe most nagyon szép, melyet elrontana az egységes fakivágás. Nem is beszélve arról, hogy
zajt és piszkot fognak fel ezek a fák.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nehéz úgy dönteni ez ügyben, hogy megosztott a lakosság véleménye.
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Köles Éva herédi lakos
Őt személy szerint, senki nem kereste meg, hogy a kérelmet írja alá.
Mocsár Katalin herédi lakos
A tuják alulról történő felszedését egységesen kellett volna végezni. Mi lesz a kiszedett tuja
gyökerével, hiszen az teljesen benyúlik a járda alá. Ha nem szedik ki a gyökerét, akkor az új fák az
ablak elé közvetlenül vagy a kapubejárók helyére fognak kerülni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A fakivágást a Magyar Közútkezelő Kht.-nak kellene kérnie mivel az országos közút részeként a
járdáig ő a tulajdonosi jogok gyakorlója, hasonlóan az Arany J. utcához. Ott is több hónapba került,
amíg megérkezett tőlük a fakivágási határozat, nem pedig a fakivágási kérelem. A Kht. úgy
értelmezi, hogy ő mint a tulajdonosi jogokat gyakorló nem engedélyt kér, hanem maga engedélyezi
a fakivágást. A 2011. évi költségvetésben a Kolozsvári utcai fák kivágását terveztük csak. A
fakivágási engedélyt oda már megkaptuk, de ott is el kell számolni a fapótlással. Az ALTIBEKA
Kft. ajánlata alapján jelen pillanatban a fapótlásra sincs a költségvetésben a kért 493.500 Ft.
György Istvánné alpolgármester
Ilyen feltételek mellett nem biztos, hogy szükség lenne a tuják kivágására.
Köles Éva herédi lakos
Azért jöttek el, hogy jelezzék, nem értenek egyet a tuják kivágásával. Neki a kertben is vannak tujái
és azoknak is szemetelnek. Havi egyszer fél órájába kerül, hogy a ház előtti tuják szemetét
összetakarítsa.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy gondoljuk át még egyszer a hatvani úti fák kivágását.
Mocsár Katalin herédi lakos
A Tájház átadásával kapcsolatban szeretne még érdeklődni. A berendezésekhez muzeológus
segítségét kellene kérni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagykökényesen tudja, hogy a megfelelő ruhák kiválasztásában is volt szakember segítség. Mire
lenne még szükség? Berendezési tárgyakra, korhű ruházatra?
Kómár József polgármester
Boldogon a tájházzal kapcsolatos összes munkát a boldogi öregek végezték el.
Köles Éva herédi lakos
Véleménye szerint egy helyi lakost kellene megbízni, aki felelősséggel tartozna a tájházzal
kapcsolatban értve ez alatt a zárást/nyitást, a berendezés kialakítását.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester Úr ezzel a faladattal Mocsár Katikát bízta meg. Szó volt arról korábbi testületi ülésen,
hogy a tájház hivatalos átadása után a Herédi Népdalkórus Egyesület székhelye is lehetne. Kéri,
hogy írják le, mire lenne még szükségük.
Mocsár Katalin herédi lakos
Régi népi életben használt tárgyakra és ruházatra lenne még szüksége, de írásban is fogja jelezni
ezeket, mely akár a helyi újságba is megjelenhetne.

~ 267 ~

Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Mocsár Katalin és Köles Éva herédi lakosok elköszönnek és távoznak az ülésről.
Lőrincz Mária iskolaigazgató megérkezett az ülésre.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2010-2011. tanév szakmai munkájáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Köszönti Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt,
meghívott vendéget. Kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a megküldött beszámolót?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Köszöni, de nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Sándor Zsófia óvodai felvétele ügyével kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni a Képviselőtestületnek. A gyermek anyukája bent járt a körjegyző asszonynál, hogy ismét kérje gyermeke
óvodai elhelyezését a herédi óvodába. A körjegyző asszony tájékoztatta az óvodai férőhellyel
kapcsolatban, valamint kérte, hogy írásban keresse meg az óvodát ez ügyben, hogy a Képviselőtestületek szeptemberi ülésükön dönteni tudjanak a csoportlétszám megemelésével kapcsolatban,
hiszen mind a két Képviselő-testületnek hozzá kell járulnia a csoportlétszám emeléséhez.
A szülő kérése, hogy a gyermeket legkésőbb 3. életéve betöltésekor vegyük fel az óvodába és az
csakis a herédi óvodába történjen, mert a gyermek nagykökényesi óvodába történő elvitelét nem
tudja megoldani. Véleménye, hogyha most ennek az egy szülőnek a kérését teljesíti a Testület az
elhelyezéssel kapcsolatban, egy lavinát indít el, melynek következtében más szülők is fogják kérni,
hogy az ő gyermeküket is csak a herédi óvodába vegyék fel. Eközben pedig jelenleg a
nagykökényesi tagóvodában 4 szabad férőhely is van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valóban fennáll a veszélye annak, hogyha a székhely óvoda csoportlétszámát megemelik, évek
múlva a tagóvoda létét veszélyeztetik, mert ott alig lesz gyermek.
Samu Alfonzné képviselő
Hány gyermek nem fér be a herédi óvodába?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Három gyermek kellene Nagykökényesre járnia, de a szülők elzárkóznak az ottani elhelyezéstől.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Áprilisban megtörtént a beiratkozás. A Közoktatási törvény szerint a 2,5 éves gyermekek csak
abban az esetben vehetők fel, ha van még szabad férőhely a csoportban és ha minden 3 éves, vagy
ennél idősebb gyermekek felvétele már megtörtént E három gyermek a beiratkozáskor még nem
töltötte be a 2,5 évet csak a szülő szeretne visszamenni dolgozni, vagy már vissza is ment. Ezek a
gyermekek a törvényi előírásoknak nem feleltek meg, mert nem voltak még 2,5 évesek sem. Ezért
az óvodavezető asszony felvételi kérelmüket elutasította, melyet a szülők megfellebbeztek. Jogszerű
volt az óvodavezető döntése, ezért ő azokat II. fokú határozatával helyben hagyta.
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A csoportlétszám megemelése fizikai akadályokba ütközik, hiszen egy gyermek részére építésügyi
jogszabály szerint 2 m2 kell biztosítani. Heréden egy csoportszoba 51 m2, mely 25 fő gyermek
befogadására alkalmas. Aki mindenképp szeretné, hogy a gyermekét most felvegyék, azt jogszerűen
csakis a nagykökényesi tagóvodába tudjuk megoldani. De ezen gyermekek szülei külön kérték,
hogy ők csak a herédi óvodába szeretnék a gyereküket járatni. Felajánlottuk azt is, hogy az
iskolabusz egy kísérő személyzettel elviszi a gyermekeket Nagykökényesre. Ezt a lehetőséget sem
tudja egyik szülő sem elfogadni.
Kérelmet a szülő a mai napig sem az Óvodába, sem a Hivatalba nem nyújtott be, így nem tud most
erről dönteni egyik Képviselő-testület sem. Megértjük, hogy a mostani gazdasági helyzetben a
családok nehéz helyzetben vannak. Korábban kell a legtöbb helyen a szülőnek visszamennie
dolgozni, de mi sem kockáztathatjuk sem a tagóvoda létét, sem a herédi óvoda balesetmentes
működését. Valamilyen törvényes és jó megoldást kell találni.
Papp Ákos képviselő
Az iskolabusz szolgáltatást miért nem veszik igénybe?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Teljesen elzárkózott a szülő attól a lehetőségtől, hogy iskolabusszal hordják át a gyermeket a
nagykökényesi tagóvodába.
Kerestély Gyula képviselő
Mennyire szokott az óvoda telített lenni?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Az esetek többségében 2-3 fő hiányzik az óvodából. Nagyobb járvány idején hiányoznak többen.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem lehet arra alapozni, hogy mennyien fognak az óvodából hiányozni. A felvett létszám a lényeg.
Kómár József polgármester
Herédnek három csoportos társulásos óvodája van, melynek egyik csoportja Nagykökényesen van.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
A végtelenségig nem lehet a csoportlétszámot emelni, hiszen a csoportszobák méretei adottak.
Azzal is tisztában van, hogyha a nagykökényesi tagóvoda lenne teli és azt mondaná a
nagykökényesi szülőnek, hogy Herédre kell áthordani a gyermekét, ő sem örülne neki. De jelen
pillanatban más megoldás nincs a gyermekek elhelyezésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A beiratkozáskor az óvodavezető több szempontból mérlegelte, hogy kit, melyik csoportba vegyen
fel.
Kómár József polgármester
Saját rokoni körében is volt olyan, aki őt kereste meg, hogy segítsen a gyermek herédi óvodába
történő felvételében. Neki is megmondta, hogy ebben csak az óvodavezető dönthet neki nincs
beleszólása.
György Istvánné alpolgármester
A gyermekek érdekeit és életkori sajátosságait figyelembe véve folyik az óvodában a nevelés.
Az óvodás gyermek rendszeresen fellépnek az önkormányzati és más egyéb rendezvényeken,
melyért szeretne köszönetet mondani.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2010-2011. tanév szakmai munkájáról szóló beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
192/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda 2010/11-es nevelési év szakmai munkájáról szóló
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a
határozatról értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
A polgármester 7 perc szünetet rendel el.
II. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Általános Iskola 2010-2011. tanév
szakmai munkájáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Köszönti Lőrincz Mária iskolaigazgatót, meghívott vendéget. A kiküldött előterjesztés részletesen
tartalmazza az egész évben végzett szakmai munkát. Kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a
kiküldött beszámolót?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Nem szeretné kiegészíteni. Tájékoztatásként el szeretné mondani, hogy a 8. osztályos tanulókból
kimaradt tanulók közül 16 tanuló gimnáziumban, 5 tanuló szakképzésben folytatta tovább
tanulmányait.
Orbán Gábor képviselő
Mindenki továbbment? Nem volt bukás?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Igen, mindenki sikeresen elvégezte a nyolcadik évfolyamot. A most elballagott nyolcadik osztály
osztályközössége jó volt, bár a szorgalmukkal volt probléma.
Samu Alfonzné képviselő
Lehet azt tudni, hogy az elballagott tanulók, hogy állják meg a helyüket az új iskolájukban?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Saját információja alapján megtartják a herédi iskolában szerzett osztályzataikat, sőt többen osztály
elsők új iskolájukban.
Papp Ákos képviselő
Szerinte a társadalmi értékrendnek kellene megváltoznia ahhoz, hogy az iskolában a gyermekek
hozzáállása is megváltozzon.
Szeretné megköszönni az óvoda és az iskola egész évben végzett munkáját. Külön köszönetet
szeretne mondani azért, hogy az önkormányzat rendelkezésére áll az iskola minden
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rendezvényünkkor. Látja, hogy nemcsak a tanárok állnak ilyenkor a rendelkezésünkre, hanem a
technikai személyzet is.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elszomorítónak találja, hogy az iskola annak ellenére, hogy igen komoly nyelvi laborral rendelkezik
a tanulók idegen nyelvi osztályzata ilyen rossz. Látta a német nyelvnél a 2,9-es átlagot, ez miből
adódik?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A tavalyi évben már csak egy gyermek tanul németet, ezért ilyen alacsony az átlag.
Orbán Gábor képviselő
Ha a magyarból 2,9 az átlag, akkor hogyan várhatnánk el, hogy idegen nyelvből jobb legyen az
átlag?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az előbb már említette Papp Ákos képviselő úr, hogy a szülők és a gyermekek értékrendjével
vannak problémák, és amíg ezek nem változnak az iskolai hozzáállásban sem várható változás. A
tanuláshoz nagyfokú szorgalomra is szükség lenne, de sajnos az sincs. Összességében elégedett a
2010-2011-es tanévben végzett szakmai munkával.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Új tanár érkezett az iskolába?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Igen, egyelőre minden rendben van vele. Jelenleg Hatvanban lakik albérletben és onnan jár minden
nap.
Kómár József polgármester
Egy pár mondatban el szeretné mondani, hogy nagy változások lesznek már 2012. január 1-jétől.
Első lépésben a tanárok bérét átveszik a Kormányhivatalok. El fogják venni az önkormányzatoktól
az iskolára kapott normatívákat. 2012. szeptember 1-jétől elveszik az önkormányzatoktól az
iskolafenntartói jogokat is. Azon önkormányzatok, akik meg szeretnék tartani iskolájukat külön
szerződést fognak kötni az Állammal, de onnantól az iskola teljes fenntartási költségét az
önkormányzatnak saját magának kell állnia ehhez semmilyen támogatást nem fog kapni. Heréd
szeretné megtartani az iskoláját. Ellenkező esetben minden olyan rendezvényhez, amikor
szükségünk lenne az iskolára külön engedélyt kellene kérni az egri Kormányhivataltól. Az iskola
megtartása nagymértékben függ a két társult önkormányzattól is.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nagykökényes megszenvedte már egy iskola elvesztését. Azt, hogy a normatíva változás miként fog
hatni az önkormányzatra előre még nem tudhatjuk.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Egyetért a jegyző asszony véleményével, nagyon gyorsan változnak az elképzelések. Azzal hogy az
iskolák visszakerülnek az Állam kezébe, véleménye szerint az esélyegyenlőség megteremtését
szeretnék elérni. A herédi iskola eddig is gazdaságosan működött, de sajnos országos szinten ez
nem így volt.
Szakmai oldalról nézve lehet, hogy több lehetőség lesz arra, hogy szakkörökre többet fordíthatnak.
Igaz viszont, hogy a tavalyi évben kért többletóra igényünket elfogadták a Képviselő-testületek,
melyet nagyon köszönnek. Így lehetőségük van arra, hogy a felzárkóztató órákon túl másra is jusson
óraszám.
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Kapuszta János képviselő úr megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Az iskola megtartásáról is sokféle verzió elhangzott már. Szakmai szempontok alapján könnyebb
lenne a tanárok munkája, ha kisebbek lennének a gyermeklétszámok, így a bejárókkal megvan a
csoportonkénti létszám. Reméli, hogy a változások jó hatással lesznek az iskolára.
Kómár József polgármester
Az már biztos, hogy a tanárok bére átkerül a Kormányhivatalokhoz, de a technikai dolgozók bére,
akik esetek többségében mind a két intézményben dolgoznak még nem tisztázott, hogy kihez
kerülnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Itt mondja el, hogy az interaktív táblákra a TIOP pályázat elszámolása a napokban sikeresen
megtörtént.
Véleménye szerint a Herédi Általonos Iskola a környék legjobban felszerelt iskolái közé tartozik. A
tanuláshoz szükséges tárgyi felszerelések adottak. Az elmúlt években többmilliós saját beruházással
létesült nyelvi labor, természettudományi szaktanterem, kerítés az intézmény köré.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az iskola felszereltségével kapcsolatban csak az elmúlt 11 évről tud beszélni. Ha azt nézzük, hogy
2000-ben milyen felszereltségű volt az iskola, akkor valóban azt kell mondani, hogy sokat tett az
iskola és az önkormányzat valamint a társulás ez ügyben. Nagy tervekkel indult neki az igazgatói
teendőknek, melyből sokat sikerült megvalósítani. A fenntartók hozzáállását is szeretné
megköszönni.
Rendezvények alkalmával természetesnek veszi, hogy a rendezvény helyszíne az iskola és hogy
nemcsak a tanárok, de a technikai dolgozók is részt vegyenek a feladatban. Egy község életéhez a
különböző rendezvények is hozzátartoznak, mellyel a közösségi szellemet kell erősíteni.
A költségvetés tervezésekor is természetes volt a részéről az önkormányzattal történő egyeztetés.
Kómár József polgármester
Szeretné ő is megköszönni az intézmények valamennyi dolgozójának egész éves munkáját. Reméli,
hogy továbbra is ezen az úton tudnak tovább haladni az intézmények.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola
2010-2011. tanév szakmai munkájáról szóló beszámolót szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
193/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Általános
Iskola 2010/11-es tanévi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta
és elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az intézményvezetőt a
határozatról értesítse.
Felelős: Körjegyző
Határidő: 15 nap
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III. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és két javítással elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A javítások: A szöveges előterjesztésben a 7. oldal közepén lévő szövegrészből egy mondatot
törölni szeretnénk, mert túl bonyolultra sikerült. A zárszámadáskor már elmondtuk, hogy az elemi
költségvetésben 992 eFt-tal túlterveztük a 2010. évi pénzmaradvány összegét. A rendelet
mellékletét képező 1/a. melléklet költségvetési bevételek összesítésénél az előző évi
pénzmaradványának igénybevételénél szereplő összegben kerekítés miatt 9.606 eFt szerepelt,
melyet 9.607 eFt-ra kell módosítani, valamint a Körjegyzőség pénzmaradványa 518 eFt-ra szintén
kerekítés miatt módosul. Ez a két változás érdemben nem módosítja sem a határozatot, sem a
rendeletet. Román Ernő pénzügyes kollégával próbáltak részletes előterjesztést készíteni.
Kómár József polgármester
Megköszöni a részletes tájékoztatást. Sok önkormányzat örülne ilyen költségvetési beszámolónak.
A beruházások elszámolása döntő többségében a költségvetés II. félévét terheli.
Megkérdezi a képviselőktől és az intézményvezetőktől van-e észrevételük, kérdésük a
beszámolóval kapcsolatban?
Mivel nincs, a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását az 1/a. mellékletben ismertetett
kerekítési javítással szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
13/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 10 § (1) d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Heréd Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőt rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd –
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét:

255.239 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

255.239 e Ft-ban állapítja meg.”
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2. § (1) A R. 3.§ (1) bekezdésében szereplő a 2011. évi költségvetési év összevont pénzforgalmi
mérlege helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete, működési és felhalmozási mérlege helyébe jelen
rendelet 1/b. melléklete lép.
(2) A R. 3.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul.
„(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az alábbiak
szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban
a) Működési költségvetés bevételei
aa) Intézményi működési bevételek
13.821
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
92.371
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
95.997
ad) Átvett pénzeszköz
34.540
Működési költségvetési bevétel összesen:
236.729
b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5.690
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek
242.419
finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélkül:
d) Önkormányzat pénzmaradványa
9.607
e) Körjegyzőség pénzmaradványa
518
f) Hitel előirányzat
2.695
g) Bevételek összesen
255.239
(3)

A R. 3.§ (11) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási költségvetési bevételek
címenkénti
részletezését
tartalmazó
3.
melléklet
helyébe
jelen rendelet
3. melléklete lép.

3.§ (1) A R. 3.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiakra módosul.
„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 255.239 eFt
kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
aa) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
ab) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás
ac) Önállóan működő és gazdálkodó
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség tartaléka:
Általános tartalék
ad) Önállóan működő kv-i szervek működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
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adatok ezer Ft-ban
28.680
7.107
2.653

413

1.086

67.875
16.656
31.418
1.440

ae) Önállóan működő kv-i szervek felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadás

3.940

af) Önkormányzat működési kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Működési célú p.e. átadás
Általános tartalék

17.679
4.957
28.786
21.475
994

ag)Önkormányzat felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék

7.941
12.139

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai
Személyi jellegű kiadások
114.234
Munkaadókat terhelő járulékok
28.720
Dologi jellegű kiadások
62.857
Ellátottak juttatása
1.440
Működési célú p.e. átadás
21.475
Általános tartalék (önkormányzat)
994
Céltartalék (Körjegyzőség – népszámlás)
1.086
Működési költségvetési kiadások összesen:
230.806
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék
Felhalmozási költségvetési kiadás összesen:

12.294
12.139
24.433

c) Költségvetési kiadások összesen:

255.239”

(2) A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. § (6) bekezdésében szereplő 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
4.§ (1) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(7) Költségvetési kiadás összesen:
255.239 e Ft
Költségvetési bevétel összesen:
242.419 e Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület
12.820 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Előző évek előirányzat maradványának igénybe
vétele felhalmozási célra:
10.125 e Ft”
(3) A R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(9)Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Hitel
2.695 e Ft”
(4) A R. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(10) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 255.239 e Ft”
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5.§ A R. 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra
994 e Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 12.139 eFt összegben
határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására:
a) ÉMOP orvosi rendelői pályázat önrész
10.688 e Ft
b) Kaposvári Hulladékgazd. Zrt. (teljesítési biztosíték)
1.000 e Ft
c) Nagykökényesi Tagóvoda BM pályázat önerő
451 eFt”
6.§ A R. 1.§ (2) bekezdésében szereplő 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
7.§ Ez a rendelet 2011.09.15-én lép hatályba és 2011. 09.16-án hatályát veszti.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendelet excel tábla mellékletei a nyomtatott jegyzőkönyvben találhatók.
Kómár József polgármester
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésről szóló beszámolót az
elhangzott egy mondatos javítással szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
194/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő Testülete az önkormányzat és intézményei, valamint
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2011. I. félévi pénzügyi helyzetéről,
gazdálkodásáról szóló – a jegyzőkönyv mellékletét képező- beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadta.
IV. Napirendi pont
Iskolabusz szolgáltatásra érkezett ajánlatok elbírálása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról írásos előterjesztést készítettünk, melyet mindenki megkapott.
Papp Ákos képviselő
Véleménye szerint a 25.000 Ft+Áfa a reálisa ár.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Jelenleg még a korábbi cég látja el a szolgáltatást, melynek új tulajdonosa lett, ugyanazzal a
busszal, amellyel korábban is történt a gyermekek szállítása.
Kerestély Gyula képviselő úr távozik az ülésről így a Képviselő-testület létszáma 7 főről, 6 főre
csökkent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti az előzményeket. A korábbi vállalkozó 2011.09.15.-vel felmondta az önkormányzattal
kötött szolgáltatási szerződést, mert hamarosan megszüntetik a céget, a 609 Kft.-t. Itt járt Markó
Róbert az új tulajdonossal, aki megvásárolta tőle a cégét és a gépparkját. Tájékoztatta Rózsa
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Levente urat, hogy az önkormányzat ajánlatot fog kérni több helyről, közte az ő új cégétől is, és a
legjobb ajánlatott tevővel fog szerződést kötni. Ezt követően 4 vállalkozótól kértünk egyforma
feltételekkel árajánlatot. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés tartalmazza.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Szeretné jelezi, hogy a mostani szolgáltató úgy gondolja, hogy ő fogja továbbra is a szállítást
végezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A buszt átvevő vállalkozás nem adott értékelhető árajánlatot. A kért mellékletek ( fotók,
felelősségbiztosítás, forgalmi) nélküli aláíratlan ajánlatot küldött. (Megmutatja Lőrincz Mária
iskolaigazgatónak a beérkezett ajánlatot.)
Papp Ákos képviselő
Azt kell figyelembe venni, hogy az iskolának mi lenne jó.
Kómár József polgármester
Jövőre ezt a feladatot is el fogják venni.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Ő a mostani szolgáltatóval is meg van elégedve. Az iskolai napok számát a szerződésben rögzíteni
szükséges.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A határozati javaslat csak a határozott 1 éves időt tartalmazza, de a szerződésben rögzíteni fogjuk.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az iskolabusz
szolgáltatásra Lakatos Lajos egyéni vállalkozó megbízását az írásos határozati javaslat szerint
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:.
195/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-KerekharasztNagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás gesztora úgy határozott, hogy az
iskolabusz szolgáltatással Lakatos Lajos (3024 Lőrinci-Selyp, Lőcsei utca 14.)
egyéni vállalkozót bízza meg 2011.09.16-tól 2012.06.30-ig napi 16.000,-Ft+Áfa
díjazásért.
A vállalkozó köteles az iskolabuszon egy kísérő személyt biztosítani a gyermekek
felügyeletére, naponta menetlevelet és az utaztatott gyermekekről pontos statisztikát
vezetni.
A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. szeptember 14.
Felelős: Kómár József polgármester
A polgármester 7 perc szünetet rendel el.
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V.

Napirendi pont

Beszámoló a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban
végzett 2011. I. félévi munkáról
(Szóbeli előterjesztés)
Kómár József polgármester
A Képviselő-testületet már tájékoztatta, hogy a korábbi évben óriási hibák történtek a Kistérségben.
A tavalyi évben Szabó Zsolt lett a Társulás elnöke, aki Mácsik Éva szervezeti vezetővel közös
megegyezéssel felbontotta a munkaszerződését.
Papp Ákos képviselő
Ki lett a vezető?
Kómár József polgármester
Taksoly Zsolt lett megbízva a feladattal, aki pár nap után visszaadta a megbízást. Jelen pillanatban
Vörös József volt falugazdász látja el ezt a feladatot. Előző munkahelye az MVH-nál volt vezető
beosztásban. A gazdasági feladatokat továbbra is Kuruczné Piroska látja el.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Polgármester urat kérte, hogy a települések esélyegyenlőségi programját a kistérségi szinten kellene
elkészíteni, mert jogszabályi előírás az újonnan benyújtott pályázatokhoz az esélyegyenlőségi
program. A program hiányában nem lesznek a LEADER pályázatokból felhasználhatóak a
támogatások
Az ÁNTSZ is jelezte, hogy az óvoda részére munkahelyi kockázatelemzést is kell újra készíteni. Ez
is igen költséges felmérés, jó lenne ezt is kistérségi összefogásban megrendelni.
Kómár József polgármester
Jövő héten lesz ülés, ahol az esélyegyenlőségi program elkészítés ügyében fel fog szólalni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett 2011. I.. félévi szóbeli beszámolót szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
196/2011.(IX.12.) 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 I.
félévi munkájáról, a társulási tanácsban végzett tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.
VI. Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a jegyző asszony által ismertetendő módosításokkal.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megváltozott a szociális törvény, melyhez most a helyi szociális rendeletünket szeretnénk
hozzáigazítani. A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésen felvetődött, hogy a megemelkedett
jövedelemhatár miatt, mely 71.250 Ft/háztartási egység igen sokan fogják kérni a támogatást. Ezért
javasolja a Bizottság, hogy ezt a feladatot ruházza át a Képviselő-testület a polgármesterre, hiszen
ha a szabályozás szerint jár, azon már nem tud a Képviselő-testület sem változtatni. Előre nem tudni
mekkora összegű plusz anyagi terhet fog jelenteni az önkormányzatnak ez a jogszabályi változás. A
normatív támogatás 10 %-át, a helyi 100 %-át fizeti az önkormányzat. A korábban alkalmazott
lakásköltség mértékéről szóló korlátozás most kikerült a normatív lakásfenntartási támogatás
elbírálásból. A Bizottság a helyi lakásfenntartási támogatásnál továbbra is javasolja a lakásköltség
mértékét figyelembe venni az összjövedelem 25 %-ában. Továbbá javaslat érkezett arra, hogy a
megítélt támogatásokról a soron következő zárt ülésen kapjon tájékoztatás a Képviselő-testület. Az
elismerhető költség és lakásnagyság a szociális törvény szerinti mértékű. Egy technikai módosulás,
a 3. § (4) bek. feljön a 2. § (3) bek. alá. A hatályba lépés a kihirdetést követő nap.
Papp Ákos képviselő
Melyik támogatás megítélése marad a Képviselő-testület körébe?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szociális rendeletet a Képviselő-testület alkotja és mivel a rendelet alapján a támogatás vagy
megilleti a kérelmezőt, vagy nem - mint már az előbb említette attól a Képviselő-testület eltérni
nem tud -, ezért javasolta a Bizottság, hogy ez a támogatás teljes egészében kerüljön át a
polgármester hatáskörébe. Így van jogorvoslati lehetőség, hiszen abban az esetben, ha nem ért egyet
a kérelmező a részére hozott döntéssel még fellebbezhet, melyről akkor már a Képviselő-testületnek
kell döntenie. Ha a testület az első fok, akkor nincs fellebbezési jog, csak bírói út.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a szociális rendelet
módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011.(IX.13) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, 32. § (1) bekezdése b) pontjában,
32. § (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 3. Aktív korúak ellátása 3. § (10) bekezdése helyébe a következő lép:
„(10) Az aktív korúak ellátása egyéb feltételeként az önkormányzat előírja, hogy a kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa.”
2. § (1) A R. 4. Lakásfenntartási támogatás 4. § (2) - (5) bekezdései helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
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„ (2) A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester lakásfenntartási támogatást
állapít meg:
a) az Szt. 38. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosultnak,
b) a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak számára önálló helyi
lakásfenntartási támogatás formájában.
(3) Önálló helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult 1 éves időtartamra az a személy, akinek a
háztartásában az Szt. 38. § (2a)-(2c) bekezdései szerint számított egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
255 %-át, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott mértékű vagyona és az elismert lakásnagyság alapul vételével a
lakás elismerhető költségei meghaladják a háztartás összjövedelmének 25 %-át.
(4) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség az önálló helyi lakásfenntartási támogatás
esetében az éves költségvetési törvényben meghatározott mértéknek megfelelő, az elismert
lakásnagyság az Szt. 38. § (4) bekezdése szerinti.
(5) Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás havi összegének megállapításánál az Szt. 38. §
(6) bekezdés b) pontja szerinti számítást kell alkalmazni azzal, hogy a támogatás minimális
mértéke havi 2.500,- Ft, maximális mértéke havi 3.500,- Ft. ”
(2) A R. 4. Lakásfenntartási támogatás 4. § (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezés
lép:
„ (8) Az önálló helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátás formájában, kérelmező
nyilatkozata alapján ahhoz a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadáshoz kell
nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti. ”
(3) A R. 1. § (11) bekezdésében a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást
helyettesítő támogatást”, a 3. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatást (BPJ)” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT)” szövegrész lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. szeptember 14-én lép
hatályba.
(2) A rendelet 1. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 2. § rendelkezéseit a 2011. augusztus 31.-ét követően benyújtott kérelmek
elbírálásánál kell alkalmazni.
k.m.f.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
VII. Napirendi pont

Rendezési terv módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Minden képviselő megkapta az erről szóló előterjesztést. A 21. számú főút végső átadásának
határideje 2015. október 23.-a.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A rendezési terv módosítást az Egri Építész Iroda készíti elő. Az ő útmutatásuk alapján történt a
terv módosításának előkészítése. A most meghozott döntésről 15 napon belül az állami főépítészt is
tájékoztatni kell. A kötelező egyeztetés és a lakossági hirdetés a hivatali folyosón és a honlapon is
megtörtént. A rendelet végéről ki kell húzni, hogy a körjegyző kihirdeti, mert ez alapvető.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a HÉSZ módosításáról
szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete
Heréd helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében,
a törvény 8. §-ában foglalt rendezési elvek figyelembe-vételével a Heréd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2004. (XII. 30.) rendeletével jóváhagyott Heréd helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (a továbbiakban HÉSZ) rendelete módosításáról az
előírt kötelező egyeztetési eljárást követően a következőket rendeli el:
„ 1.§ A HÉSZ Közlekedési és közműterületekről szóló 12.§ (1) bekezdése helyére a következő
bekezdés lép:
(1) Forgalmi utak
a) 21. sz. főút, tervezett 2×2 forgalmi sávos főút szabályozási szélessége a szabályozási terv
szerint változó, átlag 40m távlatban tervezett M21 sz. gyorsforgalmi út védősávja
úttengelytől 100-100 m;
b) 2111. sz. Hatvan – Verseg összekötő út (Hatvani út, Kökényesi út) szabályozási szélessége a
kialakult állapot szerint;
c) 2133. sz. Heréd – Lőrinci összekötő út (Arany J. u., Kápolna u., Rákóczi u.) szabályozási
szélessége a kialakult állapot szerint „
2.§ Záró rendelkezések
(1)E rendelet a jóváhagyását követő 30. napon, 2011. október 12.–én lép hatályba.
(2)A módosítással érintett területen a rendelet mellékletét képező MSZ-1 tervlapot kell
alkalmazni.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József polgármester
A szabályozási terv módosításáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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197/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előzetes egyeztetések alapján a
143/2004. (XII.20.) határozatával elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak
szerint módosítja:
„ A 21. számú főút négynyomúsításához szükséges terület biztosítása
érdekében nő a közlekedési terület szélessége a módosított településszerkezeti
terv szerint. A 077/10 hrsz-ú ingatlan területe Különleges idegenforgalmi
területről közlekedési területre változik. „
A határozat melléklete az MT-1 jelű „Heréd településszerkezeti tervének
módosítása” c. tervlap.
Heréd Településszerkezeti Tervének a módosított területre vonatkozó része hatályát
veszti.
Kómár József polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
VIII.

Napirendi pont

Termőföld értékesítésére érkezett ajánlatok elbírálása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Samu Alfonznét a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Érdemi javaslatot nem hozott.
Felkéri a Képviselő-testületet a napirendi pont megvitatására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A fogászati kezelőegység vásárlásakor felvetődött az a lehetőség, hogy termőföld eladással
biztosítsuk fedezetet. A 2011. évi költségvetésben már nincs olyan előirányzat, melyből a vásárlás
megoldható lenne. Hitelt felvétel pedig jelentős többletköltséggel járna.
Papp Ákos képviselő
A bizottsági ülésen javasolta, hogy tüzetesebben vizsgáljuk át a költségvetést, hátha találunk olyan
feladatot, melyről még le tudunk mondani.
Román Ernő gazdálkodási előadó
Átnézte a költségvetést, melyből 1.816 eFt-ot tudna átcsoportosítással biztosítani a Képviselőtestület, mely a következők:
 város és községgazdálkodáson a butik előtti parkolók engedélyeztetésére 300 eFt;
 könyvtári állomány bővítésén lévő 330 eFt-os keretből már 192 eFt-ot a falunapra
elköltöttünk, a fennmaradó 138 eFt-ot lehet felhasználni;
 Köztemetőben lélekharang vásárlásra 800 eFt-ot biztosítottunk;
 fapótlásra 462eFt+Áfa, azaz 577.500 Ft van még;
 a nyári gyermekétkeztetés biztosítására terveztünk 150 eFt-ot, de több állami támogatást
kaptunk, így az önerő megmaradt.
Ezt az összeget még növelhetjük további 163 eFt-tal a Művelődési Ház lámpatest korszerűsítésére
tervezett összeggel, mely így 1.979 eFt összesen.

~ 282 ~

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jelzi, hogy a tartalékalapba már beterveztük Dr. Bánkúti Gábor 2 MFt-os telekvásárlását, mely
korán sem biztos, hogy idén meg fog valósulni.
György Istvánné alpolgármester
Mikor kerül elbírálásra a pályázata?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Október hónapban.
Román Ernő gazdálkodási előadó
Dr. Bánkúti Gábor telekvásárlásával együtt áll jelenleg 893 eFt-on a tartalékalap.
Papp Ákos képviselő
Mennyi idő, amíg a kezelőegységet telepítik?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ajánlata szerint, ha a megrendelésre szeptember 30-ig sor kerül, akkor a szállítás a
megrendeléstől számított 4 héten belül megtörténik. A szállításkor történik a kezelőegység
beüzemelése is. Ajánlata szerint a megrendeléskor kellene 30 %-ot, szállításkor újabb 30 %-ot
kifizetni, a fennmaradó 40 %-ot pedig csak a következő év január 31-ig kellene megfizetni.
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az összes termőföldet nem kívánja eladni, akkor csak annyit
is értékesíthet, amiből az ez évi 60 %-ot ki tudjuk fizetni.
Kerestély Gyula képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Kerestély Gyula képviselő
Volt az önkormányzatnak korábban 9 ha szántóföldje az hova lett? Nem ért egyet azzal, hogy az
önkormányzat vagyonát eladjuk. Később, ha baj lesz és esetleg hitelre lenne szüksége az
önkormányzatnak nem lesz mihez nyúlni. A mostani folyószámlahitelhez különben is felajánlottuk
fedezetnek ezeket a termőföldeket.
Kómár József polgármester
A korábbi 9 ha-os területet évekkel ezelőtt elcseréltük a laktanya mögötti területre.
A termőföldeket nem ajánlottuk fel, éppen ezért mert már az előző ülésen is felvetődött a termőföld
értékesítésének a lehetősége. A folyószámlahitel felvételhez az önkormányzati ingatlanokat köztük a régi fogorvosi rendelő is – vették figyelembe. Az önkormányzatnak még van további
vagyona, mely baj esetén fedezetként felajánlható.
Kerestély Gyula képviselő
Akkor sem ért egyet a termőföld értékesítéssel. Nézzük át még egyszer a költségvetést és az ez évi
részt abból próbáljuk meg biztosítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Papp Ákos képviselő úr ugyanezt javasolta a Pénzügyi Bizottság ülésen. Román Ernő pénzügyes
kolléga már átnézte a költségvetést és mindösszesen 1.979 eFt-ot tudunk fedezetként biztosítani,
mely kevés ahhoz, hogy az 5 millió forintos fogászati kezelőegységet megvásároljuk. Újból
megismétli az átcsoportosítható összegeket.
Kómár József polgármester
Mindenki véleményét meghallgattuk. Nem kell, hogy mindenki egyetértsen az eladással.
A fogászati kezelőegységet csakis abban az esetben fogjuk tudni megvásárolni, ha a termőföldet
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eladjuk. Nem támogatja, hogy a fogászati kezelőegység vásárláshoz további hitelt vegyen fel az
önkormányzat.
Papp Ákos képviselő
A vállalkozó nem tud további fizetési kedvezményeket adni az önkormányzatnak?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Telefonos egyeztetésükkor ő elmondta, hogy az önkormányzat jelen pillanatban milyen helyzetben
van. Így sikerült elérnie, hogy a megrendeléskor fizetendő 30 % előleget elengedje és csak a
leszállításkor kell kifizetni együtt a 60 %-ot. Azt mégsem kérhetjük, hogy az egész kifizetést
halasszuk 2012-re.
A korábbi döntés szerinti Ságvári úti telek eladást is beterveztük, de még nem valósult meg. Mi lesz
akkor, ha mégsem történnek meg a telekértékesítések? Biztonságosan kell gazdálkodnunk. Jelenleg
a költségvetésből 1.979 eFt-nál többet nem tudunk elvonni, mely nem elég a 2011. évi rész
fedezésére.
György Istvánné alpolgármester
A termőföld értékesítésével a falu lakosságának szeretnénk helyben megoldani a fogászati ellátását.
Sőt várhatóan marad még pénz az értékesítésből, melyet arra is fordíthatnánk, hogy röntgengépet is
vegyünk és akkor már egy teljesen korszerű fogászati rendelője lenne az önkormányzatnak.
Kómár József polgármester
Nagyon sok önkormányzat örülne, ha ilyen költségvetéssel rendelkezne. A költségvetés adatai
alapján nem tudjuk másképp megvásárolni a kezelőegységet, csak ha eladjuk a termőföldeket. Az
eladott termőföld a helyi TSZ-ben dolgozók kezébe kerülne nem pedig idegenek kezébe. Évente kb.
120 eFt volt a földhaszonbérleti bevételünk ezen földekből.
Papp Ákos képviselő
Attól tart, hogy a mostani termőföld eladással a későbbiekben - akár 5 év múlva - nem lesz az
önkormányzatnak vagyona, mely hitel esetén fedezetként felajánlható lenne.
Orbán Gábor képviselő
A 1.979 eFt-os önrész mellé nem lehetne lízinggel megoldani a fedezetet?
Kerestély Gyula képviselő
Szólítsuk fel az önkormányzatnak tartozókat, hogy fizessenek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat kint lévő behajtható tartozása minimális.
Kómár József polgármester
Ennek a napirendi pontnak a szavazásától függ, hogy a következő napirendi pontot megtárgyalja-e a
Képviselő-testület vagy sem.
Felkéri a képviselőket további észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az írásos
előterjesztés szerint Ványi Ferenc részére termőföld eladásáról szóló határozati javaslatot
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
198/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő 045/2 hrsz. alatti 5.2814 ha területű 137,34 AK értékű osztatlan
közös tulajdonban lévő szántó művelési ágú földterületre Ványi András Ferenc 3000
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Hatvan, Mohács utca 38. sz. alatti lakos AK-ként 22.000,-Ft, azaz összességében
3.021.480,-Ft vételárra vonatkozó ajánlatát elfogadja.
Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket és az ügyvédi díjat a vevő fizeti.
A testület felhatalmazza a polgármestert a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlására előírt eljárást követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. november 30.
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
Konkoly János részére az írásos előterjesztés szerint a termőföld eladásáról szóló határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
199/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő 035/8 hrsz. alatti 1.9915 ha területű 60,1 AK értékű osztatlan
közös tulajdonban lévő szántó művelési ágú földterületre Konkoly János 3011 Heréd,
Kökényesi út 52. sz. alatti lakos AK-ként 22.000,-Ft, azaz összességében 1.322.200,Ft vételárra vonatkozó ajánlatát elfogadja.
Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket és az ügyvédi díjat a vevő fizeti.
A testület felhatalmazza a polgármestert a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlására előírt eljárást követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. november 30.
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
Ványi Ferencné részre az írásos előterjesztés szerint a termőföld eladásáról szóló határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
200/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő 035/12 hrsz. alatti 1.8225 ha területű 56,7 AK értékű osztatlan
közös tulajdonban lévő szántó művelési ágú földterületre Ványi András Ferencné
3000 Hatvan, Mohács utca 38. AK-ként 22.000,-Ft, azaz összességében 1.247.400,Ft vételárra vonatkozó ajánlatát elfogadja.
Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket és az ügyvédi díjat a vevő fizeti.
A testület felhatalmazza a polgármestert a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlására előírt eljárást követően az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2011. november 30.
Felelős: Kómár József polgármester
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IX. Napirendi pont
Fogászati kezelőegység vásárlására érkezett ajánlatok elbírálása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta. A vásárláshoz négy helyről kértünk azonos
tartalmú árajánlatot.
Orbán Gábor képviselő
Mi találtuk ezeket a vállalkozásokat?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Volt, amelyiket igen, de a doktornő is adott címeket. Pontosan a doktornőtől kapott vállalkozástól kaptunk
részletfizetési lehetőséget. A többi ajánlattevő nem jelölt meg részletfizetési lehetőséget. Telefonos
beszélgetésük alkalmával a vállalkozó elmondta, hogy ő volt kint megnézni a mostani fogászati
kezelőegységet és az ő véleménye is az, hogy az a gép már teljesen alkalmatlan az ellátásra. Dr. Istók László
a napokban járt nálunk és javasolta, hogy nézzünk utána, hogy a most megváltozott jogszabályok szerint
lehetőség van a fogorvosoknak havi 50.000 Ft eszközeik amortizációjához támogatást igényelni. Ezzel a
lehetőséggel csakis az orvosok élhetnek.
Kómár József polgármester
Beszélt ő is a szállítóval, akinek elmondta, hogy az új fogászati kezelőegység elhelyezéséhez előbb a
helységet kell átalakítani, hogy a kezelőegység felállítható legyen. A rendelő átalakítása is még az
önkormányzatot terheli, hiszen így állapodtunk meg Dr. Vígh Annamária doktornővel. Erre is kell még
fedezet.
Orbán Gábor képviselő
Ebbe a plusz kiadásba is beszállhatnának a nagykökényesiek.
Samu Alfonzné képviselő
Ha már komolyan rendbe szeretnénk tenni a fogászati ellátást, akkor már csak egy röntgengépet kellene
vásárolni, hiszen a termőföld értékesítésből befolyt összegből még arra is futná.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a fogászati kezelőegység
vásárlásával a 2 M KKT. megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 5 igen és 1 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
201/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 2M
Fogászati Műszertechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (Cegléd)
ajánlatát, és megvásárol 1 db Chirana Cheese felsőkaros fogászati kezelőegységet LED
kijelzős vezérlőpanellel, elektronikus vízszabályozással, a hozzá tartozó kiegészítőkkel
együtt árajánlata szerinti tartalommal 4.045.540 Ft+25 % Áfa = 5.056.925 Ft összegben, 2
részletben történő fizetéssel.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: megrendelés megküldésére: 2011. szeptember 20.
szerződés aláírására: 2011. szeptember 25.
Felelős: Kómár József polgármester
Papp Ákos képviselő
Annyit kér bele, hogy nem ért azzal egyet, hogy most és így a föld eladásával történjen ez a megvásárlás.
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X.

Napirendi pont

Szivárvány támogató szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának állami
támogatására kiírt pályázat benyújtásához hozzájárulás kérése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést minden képviselő megkapta.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Szivárvány támogató
szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának állami támogatására kiírt pályázat
benyújtásához hozzájárulás szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
202/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a
támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a nemzeti erőforrás miniszter által a
támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsony küszöbű szolgáltatást, utcai
szociális munkát és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és állami
támogatására kiírt pályázatra a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások
vonatkozásában pályázatát a gesztor önkormányzat – Hatvan Város Önkormányzata
– útján benyújtja.
A Képviselő-testület pénzügyi kötelezettséget e pályázattal kapcsolatban nem vállal
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: körjegyző
XI. Napirendi pont
ÉMÁSZ korszerűsítési ajánlata
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Minden képviselő megkapta az erről szóló előterjesztést. Meghívtuk őket az ülésre, de más
elfoglaltságuk miatt délután már nem tudtak eljönni az ülésre. Délelőtt folyamán itt voltak és akkor
a jegyző asszonnyal közösen megvitattuk az ajánlatukat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A korábbi években már kapott az önkormányzat ehhez hasonló ajánlatot. Az ajánlatuk alapján a
korszerű izzók cseréjével 343.216 Ft/év megtakarítása keletkezne az önkormányzatnak.
A megtakarított részt kellene 8 éven keresztül befizetni az ÉMÁSZ-nak. Ha elfogadja a Képviselőtestület ezt a korszerűsítési ajánlatot, akkor már november 1-jétől elvégzik a korszerűsítést és ez
alapján történik az elszámolás is. Ő biztosítékokat kért a kiküldött megállapodásban, hogy az
önkormányzat által 8 év alatt megtérítendő beruházási rész ne léphesse túl a vállalandó 2,8 MFt +
Áfa-t az összes 5 MFt-os beruházásból.
Kómár József polgármester
Az ÉMÁSZ-nak ez azért jó, mert így 8 évre elkötelezi magát az önkormányzat, biztos fogyasztói
leszünk neki. A korszerű izzók nagyobb fénykibocsájtásra képesek.
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMÁSZ korszerűsítési
ajánlatának elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
203/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ
közvilágítási szolgáltatás korszerűsítésére tett -a jegyzőkönyv mellékletét képezőajánlatát.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jelenlegi közvilágítási szolgáltatási
díjhoz képest többlet kötelezettséget nem eredményező módon megrendeli a 124
db elavult közvilágítási lámpatest cseréjét.
A Képviselő-testület vállalja a megtakarítás összegének megfelelő, mindösszesen
2.886.996 Ft + ÁFA többletüzemeltetési díj megfizetését 2011.11.01-től
2019.10.31. közötti időszakban.
Felhatalmazza a Testület a polgármestert a határozatnak megfelelő megállapodás
megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester
XII. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Rendőrkapitányság kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hatvani Rendőrkapitányság azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy biztosítson a
KMB részére vezetékes internet szolgáltatást. Felajánlottuk a mobil internet lehetőségét is, de ők
csak vezetékes internettel tudnak dolgozni. Román Ernő pénzügyes kollégánk megnézte, a UPCszolgáltatónál havi 2.500 Ft/hó összegben tudjuk a KMB-nek biztosítani az internetes szolgáltatást,
melyre a rendőrség adományozási szerződést kötne.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KMB részére internetes
szolgáltatás megrendelését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
204/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani
Rendőrkapitányság KMB irodába vezetékes internet bekötése iránti kérelmét.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szolgálatot teljesítő körzeti megbízott
munkájának segítésére érdekében UPC vezetékes internet szolgáltatást biztosít
2.000 Ft/hó+ 25 % ÁFA összegért.
A szolgáltatás fenntartásának 2011. évi költségét a Képviselő-testület az általános
tartalék terhére biztosítja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adományozási szerződés
aláírására.
Határidő: értesítésre: 15 nap
szerződéskötésére: értelem szerint
Felelős: értesítésre: körjegyző,
szerződéskötésére polgármester
 Herédi Amatőr Néptánccsoport kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szeptember 3-án rendben lezajlott az I. Táncos, Dalos Zagyvaság, melyet a Herédi Amatőr
Tánccsoport rendezett a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával. Levelünkben arról
tájékoztatják a Képviselő-testületet, hogy egy felajánlásuk nem érkezett meg ezért nem tudják a
rendezvény hangosítását kifizetni. Ezért kérnek többlettámogatást. A rendezvény szűkös
költségvetése miatt felajánlottuk, hogy a Pitypang Néptánccsoport támogatását is az Önkormányzat
fizeti.
Kómár József polgármester
A pöspükhatvaniak buszköltségét az iskolaigazgató vállalta fel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha számlát hoznak akkor azt is ki kell fizetni a Művelődési Ház szakfeladatán keresztül.
György Istvánné alpolgármester
Összességébe az egész rendezvény mennyibe került?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mi pontosan nem tudjuk. A Zagyvaságtól kaptak 250 eFt támogatást és több más támogatójuk is
volt. Mivel a Zagyvaság támogatta a rendezvényt, ezért az elszámolás feléjük történik.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Amatőr
Tánccsoport többlettámogatási kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
205/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Amatőr
Néptánccsoport többlettámogatás iránti kérelmét.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a I. Táncos, Dalos Zagyvaság rendezvény
hangosítására 50.000 Ft többlettámogatás biztosít a közművelődési tevékenységek és
támogatások szakfeladatán az általános tartalékalap terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az érintettet a határozatról értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
A Pitypang Néptánccsoport támogatását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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206/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőrinci Pitypang
Egyesület (képviselő: Dr. Tokai Piroska) néptánc csoportja részére fellépéseik
költségeihez 30.000 Ft támogatást biztosít a ”civil szervezetek működési
támogatása” szakfeladatán a 2011. évi költségvetési általános tartaléka terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt és a polgármestert, hogy a határozat
megküldéséről és a támogatás utalásáról gondoskodjanak.
Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester, körjegyző
 EuroHungaricum Nonprofit Alapítvány kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti az Alapítvány levelét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Alapítvány célja a kisgyermekes családok segítése helyben nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a
munkahelyi és családi teendők összeegyeztetésének elősegítése. A Képviselő-testülettől nem anyagi
támogatást kér az Alapítvány, hanem csak egy támogató levelet, melyben támogatjuk pályázatukat.
Az interneten utána nézett, valóban gyermekprogramokat szervező alapítvány.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EuroHungaricum
Nonprofit Alapítvány támogató levél aláírására polgármester felhatalmazását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
207/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EuroHungaricum
Nonprofit Alapítvány Hatvanban tervezett Életvezetési programjához
kapcsolódó TÁMOP 5.5.1/B.-11/2 pályázatához támogató nyilatkozatát adja.
Felkéri a Testület a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 LEADER pályázatokkal kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A LEADER IV. tengely keretében több kisebb értékű pályázati adatlapokat töltöttünk ki, mely
adatlapok Kistérséghez való benyújtása előfeltétele a későbbi pályázat benyújtásának. Ennek
keretében egy nagyteljesítményű fénymásoló gépre és a II. Táncos, Dalos Zagyvaság
megrendezésére jeleztük az igényt, mindösszesen 3 MFt összegben.
Kómár József polgármester
Valamint a herédi sportpálya és létesítményeinek felújítására és korszerűsítésére és a „Juhász kupa”
rendezvénysorozatban való részvételére közel 8 MFt- összegben. A felújításhoz tervekre lesz
szükségünk, melyeket hamarosan el kell készítetni.
A LEADER III. tengely keretében pedig 30 MFt körüli összegre tudunk majd pályázni a korábban
ismertettet munkákra – Iskola külső kerítés felújítására és a Művelődési Ház tetőszerkezetének
javítására.
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Papp Ákos képviselő
Akkor a tetőszerkezet javítása belefér?
Kómár József polgármester
A lapos tető javítása és a szigetelése is. Továbbá lesz egy útfelújítási pályázat is, melynek az
önereje csak 5%. Javasolja, hogy ezen is induljunk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A terveket és költségvetéseket szigorúan kell elkészítetni, hogy elkerüljük a mostani ÉMOP
pályázat tervezői hibáit.
Papp Ákos képviselő
Csak útfelújításra lehet pályázni, vagy járda felújítást is végezhetünk?
Orbán Gábor képviselő
Az óvoda előtti parkoló aszfaltozása is belefér ebben a pályázatba?
Kómár József polgármester
Járda felújítás is szerepel a pályázatban, valamint az óvoda előtti parkoló aszfaltozása is
remélhetőleg belefér. Ez a beruházás viszont közbeszerzés köteles lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pályázatokon való induláshoz látnunk kell majd, hogy a normatíva változások, hogyan
befolyásolják az önkormányzatok működését.
 Kossuth utca útjával kapcsolatban lakossági megkeresés
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Augusztus 1-jén érkezett e-mailben egy levél a Képviselő-testületnek, melyben a Kossuth utcai
lakosok közül kérdezik, mikor lesz az utca útja felújítva, mert nagyobb esőzések idején az utcába
bemenő nagyobb teherautók elakadnak. Így járt most a szemétszállító autó is, amit traktor
segítségével tudtak csak kivontatni az utcából, a levél mellé képeket is csatoltak.
Kómár József polgármester
Csakis jövőre az előbb említett pályázat keretében kerülhet sor a felújításra, vagy ha a Képviselőtestület erre a feladatra idén fedezetet biztosít, mert az út- és járda felújításra tervezet keretet már
teljesen felhasználtuk.
 Óvoda nyitás illetve zárás időpontjainak elfogadása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A belső ellenőrzés alkalmával jelezték, hogy az intézmény nyitás illetve zárás időpontjait a
Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Ismerteti az óvodai nyitás illetve zárás időpontjait.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda nyitás illetve zárás időpontjait szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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208/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Heréd-Nagykökényes
Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata fenntartói
jóváhagyását adja az óvodavezető által kért nyitási zárási időpontokhoz az alábbiak
szerint:
Nyitva tartás:
Herédi székhely óvoda: 2011.09.01-2012.08.31. között
Hétfőtől péntekig: 6.45-től 16.45.-ig, (kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.)
Nagykökényesi tagóvoda: 2011.09.01-2012.08.31. között
Hétfőtől péntekig: 7.00-től 17.00.-ig, (kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.)
Téli zárás
Herédi Napközi Otthonos Óvoda és Tagóvoda
2011.12.22.-től-2011.12.31.-ig
Nyári zárás 2012. évben
Herédi Napközi Otthonos Óvoda és Tagóvoda
2012.07.02.-től-2012.08.05.-ig, nyitás:2012.08.06.
Felkéri a Testület a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
 Gombaüzemmel kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A gombaüzem területének belterületbe vonása megtörtént. A vállalkozó megkérte az
önkormányzattól az útkezelői hozzájárulást is a beálló kiépítéshez. Szeptember hónapban ígérte,
hogy befizeti a rendezési terv módosításának reá eső elmaradt részét.
 BRILL 60 Kft. kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A doktor úrnak átadtuk az aláírt feladatellátási szerződésmódosítást, mellyel kérte az ÁNTSZ-nél a
működési engedélyének módosítását az új háziorvosi rendelőre. Az új ÁNTSZ engedély megléte is
feltétele az elszámolás benyújtásának.
 Rövid lejáratú hitellel kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hiteligényléshez, mint az már korábban jeleztük a termőföldeket nem ajánlottuk fel, helyette
fedezetként a Takarékszövetkezet elfogadta a régi fogászati rendelőt. Az önkormányzat a 30 MFt-os
keretét megkapta, melyből jelenleg az esti záráskor 4 MFt-ot használtunk fel. A hitelkeret
megérkezése után az Épkomplex Kft. 28 millió forintos számláját kifizettük. A bútorokról és az
orvosi eszközökről szóló számlák kifizetése után remélhetőleg az elszámolás megkezdődhet.
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 Óvodai redőnyök megrendelése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvoda költségvetési igényel élt, szeretnének a konyha és raktár helyiség ablakaira rovarhálót és
redőnyt felszereltetni. Fontos ez a plusz beruházás már ősszel?
György Istvánné alpolgármester
Kapuszta János úr kérte, még a költségvetés készítésekor, hogy a konyha ablakaira redőnyt vagy
más árnyékolókat vásároljuk. A nyár folyamán megkérték több helyről az árajánlatokat, de sajnos
csak most a nyári zárva tartás után tudtak ezzel foglalkozni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A csoportszobák előtti folyosó burkolatcseréjére 163.000 Ft-ot terveztünk, ezt fordíthatja az óvoda a
redőnyvásárlás fedezésére.
György Istvánné alpolgármester
Az már a robotgép vásárláshoz felhasználták a többletköltségek miatt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor az önkormányzat város és községgazdálkodásán lévő 300.000 Ft-os keretéből tudjuk fedezni
a vásárlást. Miért kért kétszer ajánlatot az óvoda?
György Istvánné alpolgármester
Mert első körben csak a konyhai ablakokra kérték meg az ajánlatot és utána kértek a raktár helyiség
ablakára is.Az utóbbiról kérnék a döntést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A redőnyvásárlásra két ajánlatott kapott az óvoda, mely alapján a Földesi Attila vállalkozó bruttó
168.750 Ft-os, a Pyro-Star Bt. bruttó 217.875 Ft-os ajánlatott tett.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda konyhai és raktárhelyiségek ablakaira rovarhálók és redőnyök megrendelését
Földesi Attila vállalkozótól szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
209/2011.(IX.12.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda kérésére az óvodai konyha és raktárhelyiségek összesen 9 db
ablakára felmérése és kedvezőbb ajánlata alapján redőnyöket és a meglévő
rovarhálók cseréjét rendeli meg Földesi Attila (Hatvan) vállalkozótól a város és
községgazdálkodási szakfeladaton az egyéb karbantartásra tervezett keretből
átcsoportosítással 135.000 Ft+ Áfa díjazásért.
Felkéri a Testület a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
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 Vodafone Zrt állomás kiépítésével kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Vodafone Zrt.-nek a Képviselő-testület bérbe adta a Művelődési Ház kéményét, hogy oda
jelerősítő állomást építhessenek ki. A Vodafone Zrt. jelezte, hogy megnézték a kéményt és a torony
kiépítéséhez a kéményt még további 6 méterrel meg kell emelni.
Orbán Gábor képviselő
Statikailag elbírja a kémény?
Kómár József polgármester
Kint járt felmérni a kéményt egy szakember, aki azt mondta, hogy elbírja a kémény az emelést.
 Családsegítő Szolgálat jelzéséről
Kómár József polgármester
A Családsegítő Szolgálat és Oravecz Tibor is jelezte a Hivatal felé, hogy Rádóczki Mihályné
házának hátsó fele kidőlt, így jelen pillanatban a ház balesetveszélyes. Hosszú éveken keresztül a
szennyvízelvezető rendszerben csőtörés volt, mely folyamatosan szivárog. A lakos nem tett és tesz
semmit annak érdekében, hogy a szivárgást megakadályozza. Megkérte Egyed János volt
alpolgármestert, hogy nézze meg mint lehetne tenni. Ő megnézte és azt mondta, hogy a ház hátsó
oldalát alá kellene dúcolni, de olyan állapodban van a fal, hogy bármelyik pillanatban kidőlhet. Szó
szerint életveszélyes a hátsó fal környékén dolgozni. Az Építéshatóság felé jeleztük a hatósági
intézkedések megtételének szükségességét.
 KRESZ táblákkal kapcsolatban
Kómár József polgármester
Felvette a kapcsolatot Bezzeg Lászlóval a Közútkezelő gyöngyösi vezetőjével, akik lényegesen
olcsóbban tudják a KRESZ táblákat felújítani, mint ha újakat vásárolnánk.
Papp Ákos képviselő
Mikorra tudja megcsinálni a táblák felújítását?
Kómár József polgármester
Ígérte, hogy egy héten belül felkeres bennünket és személyesen felméri, hogy a táblákat mennyiért
tudják felújítani.
 Emlékparkkal kapcsolatban
Papp Ákos képviselő
Mi lesz az emlékparkban a mélyítéssel? Már kiszáradt a terület.
Kómár József polgármester
Valóban kiszáradt a terület, nincs már benne víz.
Orbán Gábor képviselő
Akkor most kellene a mélyítést elvégezni, amíg tart a jó idő.
 Útfelújítással kapcsolatban
Papp Ákos képviselő
Az orvosi rendelő előtt felvágott útszakasz rendbe kellene tenni, mert nagyon balesetveszélyes.
György Istvánné alpolgármester
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Az Ifjúság utca és a Köztársaság utca között is megsüllyedt az út, az is javításra szorulna.
Kómár József polgármester
Tudja, hogy jó pár helyen javítani kellene az utat, de azt a keretet, melyet erre a feladatra
biztosítottunk már felhasználtuk.
 Árkok és átereszek tisztításával kapcsolatban
György Istvánné alpolgármester
Ismételten szólítsuk fel a lakosságot az árkok és átereszek tisztítására a most megjelenő újságban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismét beleírhatjuk.
Papp Ákos képviselő
Nincs kiírva olyan pályázati lehetőség, melyben az önkormányzat az árkokat és az átereszeket tudná
rendbe tenni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyszer volt egy KEOP-os kiírás, de abban az önkormányzat nem tudott indulni, mert a pályázati
feltételeknek nem feleltünk meg. Ő más hasonló pályázatról nem tud.
Kómár József polgármester
A Katasztrófavédelem által megküldött levél alapján felkértük a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi
Igazgatóságot, hogy segítsenek elkészíteni a vízkár-elhárítási tervünket. A napokban érkezett meg
tőlük a válasz a felkérésre, melyben elhárítják a terv elkészítését azzal az indokkal, hogy kérjük
szakember segítségét a terv megírásához. Felháborítónak tartja, a Vízügyi Igazgatóság válaszát.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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