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243/2011.(XII.15) Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2011. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása 

244/2011.(XII.15.) ÉMOP orvosi rendelő építési pályázat finanszírozásához felvett 
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102-19/2011. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15.-i soros üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 

Kerestély Gyula, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási előadó; 
Lőrincz Mária iskolaigazgató; 
Szilágyiné Nagy Katalin iskolaigazgató helyettes; 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető; 
Szabó Sándorné óvodavezető helyettes; 
Samuné Vadnai Szilvia védőnő; 
Szabó Gábor közművelődési előadó; 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és önkormányzati dolgozókat. Megállapítja, hogy a      
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van.    
Orbán Gábor képviselő úr jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez 
munkahelyi elfoglaltság miatt. 
 

Javaslatot tesz, a napirendi pontok megtárgyalására. 
 

A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett 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. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük 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. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

A 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról szóló előterjesztést mindenki megkapta, mely részletesen tartalmazza                 
a KVG. Zrt. díjemelési javaslatát. Felkéri a képviselőket észrevételük, kérdésük megtételére. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

A közbeszerzési eljárásunk alapján kötött szolgáltatói szerződés 5. pontja szerint az önkormányzat 
elutasíthatja azzal a díjemelési javaslatot, ha az a megengedett 4,7 % inflációs mértéknél lényegesen 
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magasabb összegű emelésről szól. A 120 literes kukaedényzetnél számított 51,7 %-os emelés 
véleményünk szerint nem indokolt, túlzott. 
A közbeszerzési szakértőnek is elküldte a KVG. Zrt-nek írt levelét a véleményünk szerint az 
irreálisan magas emelésről. Véleményünk szerint csak az infláció mértékének és legfeljebb a 
rendkívüli üzemanyag árak emelkedésének megfelelően emelheti árait a szolgáltató. A magas 
lerakói díjakkal és azok folyamatos emelkedésével már akkor is tisztában voltak, amikor indultak a 
közbeszerzési eljárásban, mert azt tartalmazta a közbeszerzési kiírásunk. Így nem számít rendkívüli 
eseménynek a lerakói díjak drasztikus emelkedése, hiszen az évekre előre elfogadott volt. 
Polgármester úr telefonon megkereste az egyik vezetőt, aki azt tanácsolta, hogy amennyiben nem 
értünk egyet a szemétszállítási díjak emelkedésével a díjemelési javaslatot utasítsa el a Képviselő-
testület és adjon felhatalmazást a polgármester úrnak egyeztető tárgyalásra. Erre már az ülést 
megelőzően is lehetett volna módjuk, hiszen a javaslatukkal szembeni aggályainkat ő már másnap 
megküldte a szolgáltatóhoz. 
 

Kómár József polgármester 
 

A korábbi közbeszerzési eljárásunk alkalmával még nem volt lerakói díj, melyet a bevezetést 
követően a Bio-Pannónia Kft.-nek kellett megfizetnie. Ők sem érvényesíthették az áraikban 
akkoriban. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha mégsem tud a KVG-Zrt- vel egyességre jutni az önkormányzat, akkor akár a szerződés 
felbontását is kezdeményezheti a KVG. Zrt. Ebben az esetben új közbeszerzési eljárást kell 
lebonyolítani. Tájékoztatásképpen szeretné elmondani, hogy a Kbt. módosulása miatt „meghívásos” 
közbeszerzési eljárást csak abban az esetben kezdeményezhet az önkormányzat, ha kis- vagy 
középvállalkozással szeretné megoldani a hulladékszállítást, ellenkező esetben hirdetményes 
eljárást kell indítani. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy a polgármester úr az egyeztető tárgyaláson 10 – 15 % -nál magasabb díjemelést 
nem fogadjon el. 
 

Kómár József polgármester 
 

A 2012. évi hulladékszállítási díjról a Képviselő-testületnek kell döntenie, így az egyeztető 
tárgyalás eredményéről be fog számolni a Képviselő-testületnek a soron következő ülésen. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A közbeszerzési eljáráskor tisztában voltak azzal, hogy milyen plusz költségekkel jár ez a 
szolgáltatás. Ennek megfelelően adták az ajánlatukat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy tudja,hogy azóta jelentős személyi változások voltak a KVG. Zrt.-nél, a régi személyek közül 
egyedül Petes Tamás maradt meg. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A legtöbb helyen nincs minden héten kihelyezve a kuka. A vita elkerülhető lenne, ha olyan kukás 
autók járnának, mely házanként mérné az ürített hulladékot. A drasztikus áremeléssel nem ért egyet, 
mert a lakosságot jelentősen megterhelné. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A jogszabályi előírásnak megfelelően legalább heti egy ürítéssel kell az önkormányzatnak 
biztosítani ezt a szolgáltatást. Jelenlegi rendszerünkben nincs olyan kukás autó, mely képes lenne a 
háztartásonként ürített hulladék mérésére. 
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Ha jelentősen megemelkedik a szemétszállítási díj az önkormányzat nem biztos, hogy tudja az 
időskorú lakosság részére biztosítani az eddigi kedvezményeket, mert a jövő évi költségvetésünk 
biztos, hogy szűkös lesz és a kedvezményeket felénk számlázza a Szolgáltató. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségben nincs még egy ilyen település, amely ennyi kedvezményt biztosít az időskorú 
lakosságának. A hulladékdíjak kedvezményéről sem hallott már más településeken. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a hulladékszállítási 
díjemelésre érkezett javaslat elutasítását szavazásra teszi a kiküldött előterjesztés szerint. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

240/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi díjemelési javaslatát, mely a jelenleg 
alkalmazott 2011. évi lakossági díjakhoz képest a 120 l-es edényzet esetében 
51,5%-os, a 60 l-es edényzet esetében 37%-os mértékű áremelést tartalmazott a 
2011. február 15-én hatályba lépett közszolgáltatási szerződés 5. pontja 
értelmében elutasítja.  

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert és Körjegyzőt a 
közszolgáltatóval egy elfogadható mértékű hulladékszállítási díj érdekében 
tárgyalásra. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményeképpen az új díjjavaslatot terjessze a Képviselő-testület, mint 
árhatóság elé elfogadásra. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.01.31. 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A 2012. évi munkaterv elkészítésénél minden képviselői javaslatot figyelembe vettünk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

A kötelező feladatokon túli plusz feladatokat vettünk csak figyelembe. Kéri a képviselőket, hogy a 
kötelező feladatokat, beszámolókat ne is sorolják fel a javaslatukban. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy a márciusi ülésre tervezett védőnői tevékenységről szóló tájékoztatót cseréljük fel a 
decemberi ülésre tervezett Heréd község egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló tájékoztatóval. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A decemberi ülés napirendi pontjai számozása elcsúszott, a hármas napirendi pont után ismét egyes 
napirendi pont szerepel, melyet javítani kell folyamatos számozásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi az intézményvezetőket kaptak a 2012. évi munkaterv tervezetből? Az utolsó oldalon lévő 
önkormányzati rendezvények időpontja megfelelő? 
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Lőrincz Mária iskolaigazgató és Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető jelezték, hogy az 
ünnepségek tervezett időpontja megfelelő számunkra. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Az ülések időpontját nem lehetne előrébb tenni, mert van olyan ülés, mely este 6 órakor kezdődik? 
 

Kómár József polgármester 
 

A társult önkormányzatokkal tartott ülések miatt kezdődnek olyan későn azok az együttes ülések, 
így nem tudunk módosítani az időpontokon. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Képviselő-testület 2012. 
évi munkatervének elfogadását az elhangzott módosítással szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

241/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a –jegyzőkönyv mellékletét képező - 2012. 
évi munkatervét megtárgyalta és azt elfogadja azzal a módosítással, hogy : 
 a 2012.03.26.-i ülés 3. napirendi pontja a „Tájékoztató a Védőnői 
Szolgálat tevékenységéről” és a 2012. 12.17.-i ülés 4. napirendi pontja a 
„Tájékoztató Heréd község egészségügyi alapellátása helyzetéről”helyet 
cserélődik. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ülések összehívásáról a 
határozat szerint gondoskodjon. 

 

Felkéri a Testület a Körjegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet küldje meg az 
érintettek részére és tegye közzé a lakosság számára. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. évben folyamatos 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Beszámoló a polgármester Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban  
végzett 2011. II. félévi munkájáról 

 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

Jelzi, hogy Orbán Gábor képviselő úr telefonált nem tud jönni az ülésre munkahelyi elfoglaltság 
miatt. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségi munkaszervezeti vezetője Vörös József lett. Minden Kistérségi ülésen ő maga részt 
vett és helyettes elnökként két alkalommal vezette is az ülést, mert Szabó Zsolt nem ért rá. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Milyen jellegű témákat tárgyalt a Kistérség? 
 

Kómár József polgármester 
 

Elsősorban a szociális ellátásokról, hiszen a legtöbb kistérségi település valamelyik szociális alapú 
társulásnak a tagja. A belsőellenőrzésről - a Heréd által javasolt VINCENT AUDITOR Kft. mellett 
még mindig Novák Lajos a másik belsőellenzést végző. Boldog és Hatvan saját belsőellenőrt 
alkalmaz. Herédi kezdeményezés alapján az esélyegyenlőségi terv is a Kistérség keretein belül fog 
elkészülni. 
A jövőre vonatkozóan várható, hogy meg fognak szűnni a Kistérségek és a helyüket 2013.-tól a 
járások veszik át. Nyilván ott is lesz a polgármestereknek egy közös fóruma. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az új Ötv. tervezetben olvasta, hogy ennek az új járási rendszernek lehet része egy a jegyzőkből 
álló tanácsadó, véleményező testület. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Akkor járások ügyrendi bizottsága lesz a jegyzőkből álló testület. 
 

Kómár József polgármester 
 

A kormány tervei szerint jelentős feladatokat látnak majd el a járások. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Román Ernő gazdálkodási ügyintézőnk szerint az eddig ismert tervezet alapján a Kistérségen át 
kapott társulási normatívákat 2012.-ben is megkapjuk. 
 

Kómár József polgármester 
 

A kistérségi polgármester közt jó a kapcsolat és jó, hogy a településeken felvetődött problémákra a 
polgármesterek együtt próbálnak megoldást találni. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett 2011. II. félévi munkájáról szóló szóbeli beszámolót 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

242/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése alapján a Polgármester Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás társulási tanácsában végzett tevékenységéről szóló 2011. II. félévi 
beszámolóját elfogadja. 

 
 

IV. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2011. évi munkájáról  
és a 2012. évi közművelődési program elfogadása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Szabó Gábor által megküldött beszámolót küldtük ki előterjesztésként. Kérdezi Szabó Gábor 
közművelődési előadót, kívánja-e kiegészíteni a megküldött beszámolót? 
 

Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Nem kívánja kiegészíteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szomorú dolognak tartja, hogy a könyvtár látogatottsága visszaesett. Viszont azt örömmel 
tapasztalja, hogy esténként a nagyteremben majdnem minden este ég a villany. Ez azt jelenti, hogy 
használja a termet a lakosság. 
 

Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

Valóban a nagyterem kihasználtsága nagyon jó. Tegnap volt Urbán Béla író olvasó találkozója, 
melyre sajnos kevésen voltak kíváncsiak. Az íróval is beszélgettek erről és ő is elmondta, hogy 
mindenhol ez a helyzet. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkéri Szabó Gábor közművelődési előadót, hogyha fiatalok mennek a Művelődési Házba 
fordítson nagyobb figyelmet az ellenőrzésükre, hogy tisztán, rendben hagyják maguk után a 
használt helyiséget. A Művelődési Házra nagyon sokat költött az utóbbi időben az önkormányzat, 
sőt a most benyújtásra kerülő ÉMOP pályázatban is lesz olyan feladat, mellyel tovább fogják a 
Művelődési Házat korszerűsíteni. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

A fiatalok milyen gyakran járnak a Művelődési Házba? 
 

Szabó Gábor közművelődési előadó 
 

A nagyteremben kedden, szerdán és pénteken vannak programok. Akik a volt vetítőteremben 
vannak, azok inkább hétvégenként tartózkodnak ott, hiszen a legtöbbje iskolás és hétközben 
kollégiumban van. Saját kulccsal mennek be úgy, hogy azzal másik helyiségbe nem tudnak 
bemenni és a múltkori esetet kivéve nem volt velük még gond. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár 2011. évi munkájáról szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

243/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a –jegyzőkönyv 
mellékletét képező – Szabó Gábor közművelődési előadó által benyújtott 2011. 
évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a közművelődési 
előadót értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

V. Napirendi pont 
 

ÉMOP orvosi rendelő építési pályázat finanszírozásához  
felvett folyószámlahitel módosítása 

 

Kómár József polgármester 
 

Írásos előterjesztés erről a napirendi pontról nem készült, ezért felkéri a körjegyző asszonyt 
ismertesse a napirendi pontot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Augusztusban 30 MFt-os folyószámlahitelt igényeltünk a Takarékszövetkezettől. A hitel összegét 
úgy számoltuk ki, hogyha a kifizetések egyszerre valósulnának meg, akkor az önkormányzat 
működése ne kerüljön veszélybe. Az elvégzett munkák kifizetése a tervhez képest módosult, így 
nem kellett a számlákat egyszerre fizetni. Az elszámolást a tervezett szeptemberhez képest csak 
november közepén nyújtottuk be. December 6-án megtörtént a VÁTI helyszíni ellenőrzése mind 
jogi, mind műszaki oldalról. Az épületet szépnek találták, arra használjuk, ami a benyújtott 
pályázatban szerepel. De hiánypótlást kaptunk, főként a kiviteli és az engedélyezési tervek eltérései 
miatt, melyre a válaszokat január 6-ig kell benyújtani, így előreláthatólag március hónapnál előbb 
nem kapjuk meg a pályázati támogatást. Az elszámolásunk egyébként rendben volt. 
A folyószámlahitelünket 2011. december 31.-ig kértük, így a folyószámlahitel keret idejét meg kell 
hosszabbítani, 2012. 03.31-ig, de már nincs szüksége az önkormányzatnak a teljes 30 MFt-os 
keretösszegre, ezért szeretnénk azt 10 MFt-ra lecsökkenteni, hogy kevesebb kamatot és díjterhet 
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jelentsen. A Törvényességi Osztálytól kapott állásfoglalás alapján nem minősül egy éven túli 
hitelnek a folyószámlahitelünk, mert nem a tárgyév végét kell figyelembe venni, hanem a felvett 
hitel időpontjától számított egy évet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP orvosi rendelő 
építési pályázat előfinanszírozására felvett folyószámlahitel módosítását a 2012. 03. 31. lejárati 
idővel 10 MFt összegre szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

244/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP 4.1.1/A-09-
2010-0023 azonosító számú Új orvosi Rendelő építése Heréden című 
utófinanszírozású pályázat keretében megvalósuló beruházás pénzügyi 
elszámolása következtében fellépő likviditási problémák elkerülése érdekében 
a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet számlavezető pénzintézetnél 
2011.12.31.-ig megkötött 30 millió forint összegű folyószámlahitel 
meghosszabbítását határozza el 10 millió Ft keretösszegre a pályázati 
támogatás megérkezéséig, de legkésőbb 2012.03.31.-ig a jelenlegivel azonos 
kamat és díj feltételekkel. 
A hitel fedezeteként az önkormányzat 2012. évi saját bevételeit, valamint a 
pályázatban részére megítélt támogatásból még hátralévő, ki nem utalt 
19.554.000 forintot, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati 
lakásokat ajánlja fel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthidaló hitel 
módosításáról és a pályázati támogatás megérkezéséről tájékoztatást adjon. 

 

F e l h a t a l m a z z a  a  T e s t ü l e t  a  P o lg á r m e s t e r t  é s  a  
K ö r j e g y z ő t  a  s z e r z ő d é s mó d o s í t á s  a l á í r á s á r a .  

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2011.12.31. 

 
 

VI. Napirendi pont 
 

ÉMOP 3.1.3-11 késléptű településfejlesztés vidékfejlesztési program  
kiegészítésére kiírt pályázat előkészítése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A pályázat összköltségvetése az utolsó pillanatban módosult ezért került későn kiküldésre az 
előterjesztés. A 2 általunk korábban tervezett 100 MFt támogatási összegből az Ifjúság, a Sport, a 
Táncsics, a Csap, a Kossuth utca kapott volna járható utat, de egyrészt ennyire nem pályázathatunk, 
másrészt ez nem kizárólag útpályázat, így más fejlesztést is kell tartalmaznia. Ennek ellenére 
elképzelhetőnek tartja, hogy a pályázatból kimaradó kisebb utcák, mint a Csap, Kossuth utca útját 
saját önerőből is meg tudjuk majd valósítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési törvény alapján az útépítéseknél egybeszámítási 
kötelezettsége van az önkormányzatnak. Tehát, ha ugyanabban a költségvetési évben pályázati és 
önerős útfelújítás is történik mind a kettőt meg kell közbeszereztetni. 
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Kómár József polgármester 
 

Szomorú dolognak tartja, hogy az elnyerhető pályázatai támogatásból közel 10 MFt elmegy a 
különböző egyéb költségek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ekkora támogatottságú pályázatnál már minimum kell a közbeszerzés és a műszaki ellenőrzés is. 
Az általános iskola elektromos hálózatának a felújítása is szóba került, de a pályázati kiírásba a 
Művelődési Ház fejlesztése fért bele. 
 

Kómár József polgármester 
 

A LEADER III. tengely pályázat benyújtási határideje 2012. augusztusra tolódik, így a 
megvalósítása kitolódik 2013.-ra. Abban a pályázatban a kastélykert külső kerítésének felújítására 
valamint a hősi emlékmű környékének felújítására tudunk majd pályázatni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A határozati javaslatban szerepel a projektmenedzseri feladatokra a Menő & Nyerő Kft. megbízása, 
melyet javasol kivenni, hiszen erről akkor is elég lesz dönteni, ha nyer a pályázatunk. Jelen esetben 
a pályázatírással és a funkcióanalízis elkészítésével elegendő megbízni a Menő & Nyerő Kft.-t.       
A pályázatírói díj a kapott tájékoztatás szerint továbbra sem számolható el a pályázatban azt az 
önkormányzatnak saját pénzből kell kifizetnie. Természetesen az önerőt a 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja az önkormányzat. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Nem a LX Komfort Bt. számolta el a Művelődési Háznál az ablakokat, miért őt bízzuk meg ismét? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A LX Komfort Bt. vezetője Tóth János műszaki ellenőrzünk az ő munkájával az önkormányzat meg 
van elégedve. Akire Papp Ákos képviselő úr gondol az a tervező cég volt, ők nem kaptak 
megbízást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP 3.1.3-11 
kisléptű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére kiírt pályázaton való indulást az 
elhangzott módosítással szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

245/2011.(XII.15) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-3.1.3-11 
Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére”című pályázati 
kiírás keretében belterületi útjai és a Művelődési Ház ingatlanon felújítás 
feladatokra pályázatot nyújt be. 

 

Teljes megvalósítási költség bruttó 100 % 49 783 705,- Ft 
pályázható összeg 95%  47.294.520.-Ft 
5 % önrész (Áfa) 5% 2.489.185.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az 5 % , azaz mindösszesen  2.489.185.- Ft 
önerőt a 2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a pályázat nyertessége esetén 
fizetendő, a pályázati támogatásból el nem számolható bruttó 1.985.460.- sikerdíjért, 
valamint a funkcióanalízis elkészítésével a pályázati támogatásként elszámolható br. 
500.000,-- Ft fix díjért a Menő és Nyerő Kft-t (Hatvan) bízza meg. 
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A Képviselő-testület a pályázat előkészítése keretében a Művelődési Ház 
tetőfelújítása tervezésével az LX Komfort Bt. (Hatvan)-t 300.000-Ft+ ÁFA 
díjazásért, és a villamos felújítás tervezésével DOVILLTERV Kft-t (Gyöngyös)-t 
216.000,- Ft + ÁFA díjazásért bízza meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy tájékoztassa az eljárás menetéről. 
 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
megbízási szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. 01.16. 

 
 

VII. Napirendi pont 
 

Tájékoztató az időskorú lakosság szociális ellátásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Véleménye szerint részletes mindenre kiterjedő előterjesztés 
készült. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Terényiné Dencs Mária ig. ügyintéző megérkezett az ülésre. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Testületet, hogy egyes ellátási formák kötelezőek, mások (pl.: szoc. kölcsön, 
méltányossági ápolási díj) a költségvetéstől függően adhatóak. Heréden van méltányossági ápolási 
díjban részesülő? 
 

Terényiné Dencs Mária képviselő 
 

Nincs Heréden ilyen ellátásban részesülő. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az időskorú lakosság 
szociális ellátásáról szóló tájékoztatót szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 

VIII. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Vízkár-elhárítási tervről 
 

Kómár József polgármester 
 

Madár Henrietta a Hatvani Vízügyi Igazgatóság Kirendeltségének a vezetője elkészítette az 
önkormányzat vízkár - elhárítási tervét. A tervhez tartozik több táblázat, melyben azon személyek 
elérhetőségei szerepelnek, akik valamilyen védekezési feladattal vannak megbízva. A 
védelemvezető természetesen mindig a polgármester, a helyettese az alpolgármester, azaz György 
Istvánné jelen esetben. Kettő műszaki felelősre is szükség van ők legyen Papp Ákos és Kapuszta 
János. Közerők mozgósításánál műszaki irányításért Kerestély Gyula képviselő úr legyen a felelős; 
az élelmezési felelős legyen György Istvánné alpolgármester; egészségi felelős Orbán Gábor 
képviselő úr legyen, mivel ő rendelkezik ehhez megfelelő képesítéssel; gazdasági felelős legyen a 
körjegyző asszony.  Helyszíni irányítók legyenek Orbán Gábor képviselő úr és Szabó Gábor 
közművelődési előadó, hiszen a 2010. – es árvízkor is ebben segédkeztek. Brigádfelelős Polyák 
Lajos legyen. 
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A kitöltött excel táblázatokkal együtt a vízkár-elhárítási tervet meg kell küldeni a KÖVIZIG-nek, 
hogy jóváhagyják. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A jóváhagyott vízkár-elhárítási tervet a honlapra is feltehetjük. Reméljük nem kell alkalmaznunk. 
 
 

 Jegyzői értekezletről tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Rövid tájékoztatást tartott az önkormányzati törvény módosításáról, a közétkeztetésről és a 
közmunka programról, melyeket az ülést megelőző jegyzői értekezleten Egerben ismertettek 
számunkra. 
 
 

Kómár József polgármester 
 

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

Kmf 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


