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Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros
üléséről.

Határozat száma:
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235/2011.(XI.28)

Rendelet száma:
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Tárgy:
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés
I.-III. negyedévi gazdálkodása
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció
NIVEUS TRADE Kft. fogászati rendelő telephelyként való megjelölése
Lakatos Lajos egyéni vállalkozó iskolabusz szolgáltatást végző díjemelési
kérelme
Tárgy:
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének módosítása
A 2012. évi ivóvíz- és csatornadíj megállapítása

Heréd, 2011. december 12.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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102-18/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28.-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;
Lőrincz Mária iskolaigazgató;
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető;
Samuné Vadnai Szilvia védőnő
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 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.
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
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének 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 a rendeletet módosítás nélkül
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kómár József polgármester
Remélhetőleg év végére elérik az önkormányzat bevételei a 300 MFt-os határt. Abban az esetben
pedig, ha még idén megérkezik az orvosi rendelő pályázati támogatása biztos, hogy elérjük

~ 333 ~

a 300 MFt-ot. Az utolsó táblázat tartalmazza a Képviselő-testület által tervezet feladatok
megvalósulását, szerinte a tervezett főbb feladatokat a Képviselő-testület megvalósította.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2011. évi költségvetési
rendelet módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
16/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I-III.
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatója keretében 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 2011. szeptember 30-i fordulónappal Heréd Községi Önkormányzat
és intézményeinek, valamint Heréd–Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi
működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi főösszegét:

285.479 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

285.479 e Ft-ban állapítja meg.”

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
21.131
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
92.372
ac) Önkormányzatok költségvetési támogatása
98.694
ad) Átvett pénzeszköz
48.835
Működési költségvetési bevétel összesen:
261.032
b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
11.627
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek
272.659
finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélkül:
d) Önkormányzat pénzmaradványa
9.606
e) Körjegyzőség pénzmaradványa
519
f) Hitel előirányzat
2.695
g) Bevételek összesen
285.479
(3) A R. 3.§ (11) bekezdésében szereplő működési és felhalmozási költségvetési bevételek
címenkénti részletezését tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
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3.§ (1) A R. 3.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiakra módosul.
„(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 285.479 e Ft
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

adatok ezer Ft-ban
28.790
7.136
2.653

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

413

1.086
68.246
16.756
31.767
1.785
3.940

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

18.908
5.276
36.270
24.677
4.131

ag)Önkormányzat felhalmozási kiadásai:
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék

32.194
1.451

(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
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak juttatása
Működési célú p.e. átadás
Általános tartalék (önkormányzat)
Céltartalék (Körjegyzőség – népszámlás)
Működési költségvetési kiadások összesen:

115.944
29.168
70.690
1.785
24.677
4.131
1.086
247.481

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
Felújítási, felhalmozási kiadások
Céltartalék
Felhalmozási költségvetési kiadás összesen:

36.547
1.451
37.998
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c) Költségvetési kiadások összesen:

285.479”

(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:
285.479 e Ft
Költségvetési bevétel összesen:
272.659 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: 285.479 e Ft”
5.§ A R. 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint kiegészül a (3)
bekezdéssel.
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 4.131
e Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.451 e Ft összegben határozza meg az alábbi feladatok megvalósítására:
a) Kaposvári Hulladékgazd. Zrt. (teljesítési biztosíték)
1.000 e Ft
b) Nagykökényesi Tagóvoda BM pályázat önerő
451 e Ft
(3) A Képviselő-testület a Körjegyzőség céltartalékát 1.086 e Ft összegben határozza
meg, népszámlálási feladatok megvalósítására.”
6.§ Ez a rendelet 2011.09.30-án lép hatályba és 2011. 10.01-én hatályát veszti.
kmf.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

A rendelet excel tábla mellékletei a nyomtatott jegyzőkönyvben találhatók.
II.

Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság. 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. A napirendi ponttal kapcsolatban
egy kérdés merült fel a talajterhelési díj alakulásával kapcsolatban, melyet a körjegyző asszony
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megválaszolt. A napirendi pontról szóló határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság módosítás nélkül
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kómár József polgármester
Az önkormányzat összességében időarányosan teljesített mind bevétel, mind kiadás tekintetében.
Jelen pillanatban a tartalékalapon 1.300 eFt van. Az új orvosi rendelő beruházási számláit időben
kifizettük, az elszámolást benyújtottuk. Várjuk a helyszíni ellenőrzésről az értesítést. Ha minden
rendben lezajlik a helyszíni ellenőrzéskor, akkor várhatóan még ez évben megérkezik a pályázati
támogatás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Papp Ákos képviselő úr kérdezte, hogy mivel a talajterhelési díj teljesítése elmarad a várttól, így
hogy tudjunk az elvégzett árvízi védekezési munkák fedezetét biztosítani? Az árvízi munkák
fedezésére, ha nem folyik be a tervezett teljes 2 MFt talajterhelési díj, akkor az általános
tartalékalapból fogjuk pótolni a hiányzó részt.
A korábbi években a talajterhelési számlán az önkormányzatnak jelentős bevétele volt. A befolyt
talajterhelési bevétel jelentős részét a tavalyi évben a falut háromszor sújtó árvíz elleni védekezésre
és helyreállítására fordította az önkormányzat.
Az energia felhasználásra biztosított előirányzat a januári és februári magas gázszámlák miatt szinte
teljes mértékben felhasználtuk. Ezért a nyár folyamán kértük Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy
átcsoportosítással biztosítson további előirányzatot az iskola fűtési kiadásaira. Az előirányzat
biztosítása megtörtént és remélhetőleg az idei energiaszámlák rendezésére elegendő lesz.
Román Ernő gazdálkodási üi.
Szeretné megköszönni az intézményvezetőknek és a védőnőnek egész évi segítő munkájukat,
adatszolgáltatásaikat a pénzügyi beszámolókhoz, tervekhez. Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy az önkormányzatnak nincsenek likviditási problémái, csak az utófinanszírozott pályázat miatt
van folyószámlahitelünk.
Papp Ákos képviselő
A Pénzügyi Bizottság ülésén kérte, hogy az idei évre tervezett fásításból, parkosításból az új
háziorvosi rendelő környékén rendbetételét végezzük még el, ha van rá fedezet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Arra kéri a képviselőket, hogy jelezzék a 2011. évi költségvetésbe betervezett feladatok közül,
melyek valósuljanak még meg az idén.
Kómár József polgármester
Ebben az évben már csak azokat a feladatokat tudjuk elvégezni, melyeket az időjárás enged.
Az intézmények is a betervezett feladatokat végezzék el.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az iskola évek óta a beszerzésre fordítható keretét az év második felében használja fel, ezáltal
elkerülhető, hogy az intézménynek hiánya keletkezzen. Az iskola bekerülési költségei igen jók,
gazdaságosan működik.
Kómár József polgármester
Az önkormányzat és intézményei %-os teljesítménymutatói jók. Kívánja, hogy jövőre is ilyen jól
teljesítsen mind az önkormányzat, mind az intézmények.
Felkéri a képviselőket további észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat
és intézményei I. – III. negyedévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:.
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232/2011.(XI.28) képviselő-testületi határozata:
1. Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei, valamint Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2011. I-III.
negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt
elfogadta.
2. A tájékoztató mellékletét képező előirányzat módosításokat saját hatáskörében
eljárva elfogta, mely módosítások a 2011. év I-III. negyedévi költségvetési
rendeletbe épülnek be.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. november 30.
III. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontról szóló előterjesztést 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 úgy határozott, hogy a
koncepciós javaslatok rangsorolását a Képviselő-testületre bízza.
Kómár József polgármester
Minden koncepcióra beérkezett javaslatot csatoltunk a kiküldött előterjesztéshez. Az önkormányzat
és intézményei működéséhez szükséges fedezet biztosítása után lehet egyéb plusz feladatot tervezni.
A pályázati önerők biztosítása a legfontosabb ezt követhetik a részfeladatok, melyet az
önkormányzat a rendelkezésre álló keret terhére tud majd csak megvalósítani. Ezek közt szeretné,
ha szerepelne az Emlékparkban vízelvezető árok készítése 600-800 eFt összegben valamint kb. 2
MFt biztosítása fásításra és parkosításra.
A gazdasági előrejelzések nem valami biztatóak pl.: nem tudjuk mi lesz az iskolával, meddig fog az
iskola az önkormányzathoz tartozni, milyen normatívát fog kapni 2012. évben az önkormányzat.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Legutolsó információ szerint a 2.000 fős településeken megmaradnak az iskolák.
Kómár József polgármester
A kistérségi ülésen Szabó Zsolt arról tájékoztatta a polgármestereket, hogy a Megyei
Kormányhivatalhoz fognak tartozni az iskolák. Hogyan tervezzünk így fejlesztést az iskolában?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Véleménye szerint meg kell várni, hogy alakul a közoktatási törvény. Addig minden marad a
megszokott rendben. Mindenki teszi a dolgát, ennek megfelelően ő elkészítette a 2012. évi
koncepciós javaslatát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A TÖOSZ tiltakozik az iskolák tulajdonának államosítása ellen, hiszen az iskola most
önkormányzati tulajdonú.
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Lőrincz Mária iskolaigazgató
Véleménye szerint az épület fenntartása továbbra is az önkormányzatnál fog maradni. A Herédi
Általános Iskola egy jól felszerelt iskola, a tanárok szakképzettsége megfelelő. Az iskola a
térségben megrendezett versenyeken jól teljesít.
Orbán Gábor képviselő úr elhagyja a termet a Képviselő-testület létszáma 6 főről 5 főre csökkent.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A probléma az, hogy ma, november 28-án a 2012. évi koncepció elfogadásakor még nem tudjuk,
hogyan fogja az Állam az oktatási intézményeket finanszírozni.
Kómár József polgármester
Kérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőtől, hogy az óvoda, mit szeretne megvalósítani
2012. évben, úgy hogy szerepeljen a prioritások között.
Orbán Gábor képviselő úr visszatért az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Az óvodai játékok érvényességi ideje lejár, ezért szeretnének új játékokat vásárolni valamint
a meglévő játékokat felülvizsgáltatni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodai csoportlétszám emeléssel kapcsolatban megérkezett a Kormányhivatal Oktatási Osztály
állásfoglalása, melyet már ismertetett a Képviselő-testülettel. Kérdezi Samuné Vadnai Szilvia
védőnőtől és Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőtől várhatóan hogyan alakul jövőre az
óvodás gyermekek létszáma?
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Óvodai felvétel lesz bőven, de mennek is iskolába.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Heréden harmadik csoportszobát nem tud létesíteni az önkormányzat, így továbbra is csak a
nagykökényesi tagóvodába tudjuk a gyermekeket elhelyezni, ha a 25-25 fős csoportok betelnek
Heréden.
Kómár József polgármester
Az óvoda javaslata közt szerepel a konyha felújítása, mely szerinte csak is pályázati
finanszírozással valósítható meg. Tudja, hogy mind a két intézmény külső tatarozása is időszerű
lenne, mely úgyszintén csakis pályázat útján tudjuk megvalósítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A határozati javaslatban szerepel, hogy milyen %-os támogatású pályázaton szeretné a Képviselőtestület, hogy induljon az önkormányzat?
Kómár József polgármester
A már benyújtott pályázatok mellett a 75 % vagy annál magasabban támogatott pályázatok jöhetnek
számításba.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2012. évben a szociális kiadásokat az idei évnek megfelelően tervezzük. Javasolja, hogy a
benyújtott koncepciós javaslatok alapján rangsoroljon a Képviselő-testület.
Első helyen mindenképpen a már benyújtott pályázatok önerejének a biztosítása kell, hogy
szerepeljen, mert azokra már kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület.
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Papp Ákos képviselő
Második pont legyen az Emlékparkban vízelvezető árok készítése.
Kómár József polgármester
Harmadik helyen szerepeljen a fásítás, parkosítás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Orbán Gábor képviselő úr ismételten kérte a HPV oltóanyag biztosítását. A Képviselő-testület az
idei évhez hasonlóan továbbra is biztosítani kívánja a nem jövedelem alapú támogatásait 2012.-ben
is? Ez lesz a negyedik pont.
Papp Ákos képviselő
Ötödik helyre javasolja, hogy az út és járda felújítási pályázat kerüljön.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Szeretné, ha bekerülne a koncepcióba az iskola elektromos hálózat felújítása, ha nem is az egész, de
legalább egy része.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azért rangsorol a Képviselő-testület, hogy a feladatok a rendelkezésre álló pénz függvényében
legyenek betervezve.
Kómár József polgármester
A csapadék-vízelvezető rendszer felújításához tervek elkészítésére is szükség lenne, legyen ez a
hatodik pont.
Papp Ákos képviselő
Hetedik helyen az iskola elektromos hálózatának részleges felújítása szerepeljen.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvoda által javasoltak közül a nyolcadik helyen az óvodai játékok vásárlása legyen az új
szabványoknak megfelelően és a régi játékok szabványhoz való igazítása is szerepeljen.
Samu Alfonzné Képviselő, Pénzügyi,Ügyrendi Bizottság elnöke
A védőnőnek új számítógépre is szüksége lenne, mert a mostani számítógépe már nagyon elavult.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az még belefér a 2012. évi védőnői költségvetésbe. Amikor kérjük a költségvetés tervezéshez az
intézményi javaslatokat szerepeltesse benne a védőnő.
Kómár József polgármester
Kilencedik helyen a Művelődési Ház nagytermében galéria kialakítása szerepeljen. Rendezvények
alkalmával már kicsi a nagyterem, így a férőhelyek számát megnövelhetjük.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és
intézményei 2012. évi koncepcióját az elhangzott rangsorolással szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
233/2011.(XI.28) képviselő-testületi határozata:
1.) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának
pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos
gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek
megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
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2.) Felül kell vizsgálni a 2011. évben tett kötelezettségvállalásokat. A
pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani
kell.
További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha
kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül
veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a fejlesztés
pályázat útján valósulhat meg és a támogatás mértéke a br.70 %-ot eléri .
3.) A szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szinten kell a
rendelettervezetbe beépíteni.
4.) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére járó ún.”cafetéria”
szolgáltatás mértékét 2012. évre Br. 200.000 Ft/év/fő összegben határozza
meg.
5.) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére juttatott ún.”cafetéria”
szolgáltatás mértékét 2012. évre Br. 196.500 Ft/év/fő összegben határozza
meg.
6.) Az általános tartalék mértéke a költségvetési főösszeg 1 %-a legyen.
7.) Képviselői javaslatokból meghatározott prioritások:
1. Pályázati önerők biztosítása (LEADER III. és VI. tengely);
2. Emlékpark vízelvezetése;
3. Fásítás, parkosítás és virágosítás folytatása;
4. Nem jövedelem alapú támogatások szinten tartása;
5. Utak, járdák felújítása ÉMOP pályázati támogatással
6. Csapadékvíz elvezető árokrendszer tervezése pályázati támogatással;
7. Herédi Általános Iskola részleges villamos felújítása;
8. Herédi Napközi Otthonos Óvoda kültéri játékok felülvizsgálata,
szabványosítása;
9. Művelődési Ház nagytermében galéria kialakítása
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a 2012. évi önkormányzati és
intézményi költségvetést a fenti alapelvek szerint készítse elő.
Felelős: Körjegyző
Határidő:2012. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés
III. Napirendi pont
A 2012. évi ivóvíz- és csatornadíj elfogadása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 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 a 4 %-os díjemelést javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kómár József polgármester
Az infláció mértékének megfelelően emelkedik, így az ivóvíz- és a csatornadíj.
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Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2012. évi ivóvíz- és
csatornadíj elfogadásáról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 2012.
évben fizetendő díjak megállapításáról
A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11.§. (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján, mint árhatóság, a
Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. árkalkulációját
elfogadva a 2012. évi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
2. Az ivóvízdíj nettó:

281,00 Ft/m3

bruttó: 356,87 Ft/m3

3. A csatornadíj nettó:

234,00 Ft/m3

bruttó: 297,18 Ft/m3

2.§
Ez a rendelet 2012.01.01.-én lép hatályba, a rendeletben meghatározott díjakat 2012. január 1.
napjától kell alkalmazni.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. Lőrincz Mária iskolaigazgató, Oraveczné
Samu Gyöngyike óvodavezető és Samuné Vadnai Szilvia védőnő elköszönnek és távoznak az ülésről.
IV. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 NIVEUS TRADE Kft. fogászati rendelő telephelyként való megjelölési kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
December 1-jétől Dr. Vigh Annamária doktornő megkezdi Heréden a fogászati rendelését.
A képviselők rendelési idővel kapcsolatos kérését is figyelembe véve alakította ki a rendelési idejét.
Megkapta az ÁNTSZ-től a működési engedélyét és most az szeretné kérni a Képviselő-testülettől,
hogy engedélyezze a herédi rendelő telephelyként történő megjelölését.
Tájékoztatták a doktornőt az orvosok részére kiírt pályázati lehetőségről. A kiírt pályázat keretében
röntgen gépet szeretne vásárolni. A pluszba kapott két hónapi teljesítményfinanszírozásból pedig a
sterilizáló gépet kívánja megvásárolni. A 2011. évi költségvetésben a Hivatal részére két új
számítógép vásárlása szerepelt, melyre sor is került. Az egyik lecserélt gépet megvásárolja, melyet
az itteni rendelőjében fog használni.
György Istvánné alpolgármester
Szeretné elkérni a doktornő telefonszámát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérte a doktornőt, hogy pár sorban mutatkozzon be a herédi lakosságnak. A rövid bemutatkozást a
falu több pontján ki fogják helyeztetni, a holnapra is fel fogják tetetni valamint a hamarosan
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megjelenő Herédi Hírmondóban is közzé fogunk tenni. Lediktálta a doktornő által megadott
rendelői telefonszámot a képviselőknek.
Kómár József polgármester
Az ÁNTSZ munkatársa ma volt kint ellenőrzésen, mindent rendben talált. Nekik is tetszett az új
fogászati rendelő. Ha a herédi rendelő lesz a NIVEUS TRADE Kft. telephelye, az erre eső adóját is
ide fogja fizetni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a NIVEUS TRADE Kft.
herédi fogászati rendelő telephelyként történő megjelölési kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
234/2011.(XI.28) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIVEUS TRADE Kft.
(Jászberény, képviseli: Dr. Vigh Annamária fogorvos) kérelmére hozzájárul
ahhoz, hogy a NIVEUS TRADE Kft. a Heréd, Iskola utca 2. sz. alatti rendelőt a
telephelyeként nyilvántartásba bejegyeztethesse.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintettet
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Iskolabusz szolgáltatást végző vállalkozó díjemelési kérése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szeptember 15-től Lakatos Lajos egyéni vállalkozót bízta meg a Képviselő-testület az iskolabusz
szolgáltatással napi nettó 16.000 Ft + ÁFA összegért. Díjemelési kérelmét az üzemanyag árak
rendkívüli drágulásával indokolja. Az üzemanyag emelkedésének megfelelően 18.560 Ft/nap +
Áfa-ra emelkedhetne a szolgáltatás díja.
Kómár József polgármester
Tudomása szerint nincs probléma a szolgáltatással, minden rendben zajlik.
Kapuszta János képviselő úr megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre
emelkedett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Amikor a nagykökényesi Képviselő-testületet tájékoztatta, hogy Lakatos Lajos vállalkozót bízta
meg a herédi Képviselő-testület az iskolabusz szolgáltatással. Nagy Ferenc képviselő úr elmondta,
hogy céges tapasztalatai alapján megbízható, korrekt vállalkozónak tartja. Kérdezi Román Ernő
gazdálkodási ügyintézőtől mennyi normatívát kapunk az iskolabusz szolgáltatásra, fedezi-e a kért
díjemelést?
Román Ernő gazdálkodási üi.
A 2011. évi költségvetésben erre a feladatra 3.900 eFt normatívát kapunk, melyből
16.000Ft + ÁFA/nap 185 iskolai nappal számolva 3.700 eFt –ba kerül az iskolabusz szolgáltatás, a
fennmaradó összegre az iskola gyermekek versenyekre való szállítására használja fel. Ha 18.300 Ft
+ÁFA napi árral számolunk 4.232.000 Ft-ba kerülne a szolgáltatás, mely alapján közel 332.000 Ftot kellene pluszban biztosítani az önkormányzatnak. A 2012. évben várhatóan 4.585 eFt normatívát
biztosít az Állam erre a feladatra.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A javaslat az, hogy a Képviselő-testület 2012. január 1-jétől 18.500 Ft + ÁFA/nap összegre
módosítsa Lakatos Lajos egyéni vállalkozóval kötött egy éves szerződését.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Lakatos Lajos iskolabusz
szolgáltatást végző egyéni vállalkozó díjemelési kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
235/2011.(XI.28) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testületei megtárgyalta Lakatos
Lajos egyéni vállalkozó (Lőrinci) kérelmét az iskolabusz szolgáltatás
díjemelésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendkívüli üzemanyagár
emelkedésekre tekintettel elfogadja a 2011/2012 tanévre szóló vállalkozói
szerződésre vonatkozóan a kért szállítási díj emelést, így a 2012. 01.01.-től
18.500,-Ft/nap + 27 % ÁFA díjazás illeti meg a vállalkozót az iskolabusz
szolgáltatás teljesítéséért.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
módosítás aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintettet
értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap
szerződés módosításra: 30 nap
Orbán Gábor képviselő úr elköszön és távozik az ülésről, így a Képviselő-testület létszáma 7 főről
6 főre csökkent.
 Pályázati lehetőséggel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Az ősz folyamán eddig három pályázatot nyújtott be az önkormányzat az EMVA – LEADER IV.
tengely keretében a multifunkciós irodai eszköz beszerzésére, II. Táncos, Dalos Zagyvaság
megrendezésére és a Juhász kupa megrendezésére alkalmas sportpálya korszerűsítésére.
ÉMOP pályázat keretében útfelújítási pályázat került kiírásra. A Képviselő-testület korábbi ülésén
már megbízta Somfai Péter tervezőt az útfelújítási tervek elkészítésével. A napokban a
pályázatírótól azt a tájékoztatást kapta, hogy a pályázati kiírás alapján nem csak útfelújításra kell
pályáznia az önkormányzatnak, hanem közösségi helyek felújítására is. Ugyanis így nagyobb az
esélye annak, hogy sikeres lesz a pályázat. Az NDP pályázatban már benyújtott óvoda előtti parkoló
kialakítása valamint a buszmegálló mögötti területen szobortalapzat kialakítása is bekerülne így a
pályázatba. Sajnos a tervek előkereséskor derült ki, hogy mivel nem fogtunk bele a parkoló
kialakításába az engedélyes tervek lejártak így újból engedélyeztetni kell. A pályázatba érdemes
még a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítását valamint a villamos hálózat felújítását
megvalósítani. A probléma ezzel csak annyi, hogy így a tervezet útfelújítást teljes egészében nem
tudjuk majd a pályázatba beépíteni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mennyibe kerül a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása?
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Kómár József polgármester
Várhatóan 5 MFt - ba kerülne.
György Istvánné alpolgármester
A LEADER III. tengely keretében nem lehet útfelújításra pályázni?
Kómár József polgármester
Nem, mert ennek a pályázatnak a keretében az iskola külső kerítésének felújítása valamint a hősi
emlékmű teljes felújítása valósulhatna meg mintegy 25 MFt összegben. Útfelújítást az a pályázati
kiírás nem támogatja.
A pályázatokon való indulásnak különböző feltételei vannak ilyen pl.: hogy az önkormányzat ilyen
jellegű pályázatot még nem nyert. A Képviselő-testületnek kell majd arról döntenie, mely útszakasz
nem kerüljön bele a pályázatba.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valójában azért kell a Képviselő-testületnek a tervezett útfelújítási szándékát módosítania, mert a
pályázat feltételi más feladatok megvalósulását is előírják.
Kómár József polgármester
Az ismertetet 5 pályázat közel 100 MFt összköltségvetésű. Véleménye szerint a december 12-i
soros ülést is el kell tolni egy héttel, mert a pályázatokhoz szükséges anyagokat be kell szerezni,
hogy tudjon dönteni bennük a Képviselő-testület. Hiszen az ÉMOP pályázat benyújtási határideje
2012. január 16.-a.
 Hatvani Vízügyi Kirendeltséggel kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Vízügyi Igazgatóság Hatvani Kirendeltségének a vezetője 2011. november 1-jétől Madár
Henrietta lett. Ő vállalta, hogy elkészíti Heréd vízkár-elhárítási tervét, mely hamarosan meg is fog
érkezni.
 Hatvani úti fakivágással kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A hatvani út és Arany J. utca sarkán lakó Tóth Tibor kérelmet írt a Képviselő-testületnek, melyben
kéri, hogy a háza előtt lévő meggyfákat szeretné megtartani. A kérelem mellé fényképet is csatolt.
Ismerteti a kérelmet, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.
 Szemétszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. megküldte tájékoztatást a jövő évi díjemelkedéssel
kapcsolatban. A tájékoztató alapján jövőre közel 51 %-al szeretné emelni árait. A közbeszerzési
eljárásnak megfelelően a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. csak az infláció mértékének
megfelelően emelhetné árait. Tudja nagyon jól, hogy az árak magas emelkedését az átrakói díj és az
üzemanyagár jelentős emelkedése indokolja. A körjegyző asszony levélben megkifogásolta a
díjemelés mértékét. Ő telefonon megkereste a Kaposvári Városgazdálkodás Zrt.-t és személyes
egyeztetést kért.
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 Dr. Bánkúti Gábor telekvásárlásával kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
A telekértékesítés megtörtént. Dr. Bánkúti Gábor befizette az 1.000.000 Ft-ot előleget. Az utolsó
elfogadott határozat alapján kötöttük meg vele az adásvételi szerződést.
 Gombaüzemmel kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Hamarosan megkezdődnek a gombatermesztő üzem építési munkái. Megkapta az Építéshatóságtól
az építési engedélyt, mely jogerőssé is vált.
 Új orvosi rendelő parkosításáról
Kómár József polgármester
Az új orvosi rendelő parkosítását még el lehet végezni, ha a Képviselő-testület úgy gondolja,
felméreti a munkát az ALTIBEKA Kft.-vel.
Papp Ákos képviselő
Ha van rá fedezet valósítsuk meg.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Építéshatóság engedélyének is előírása volt a fásítás, parkosítás az új rendelő környékén.
Vannak még az önkormányzatnak közmunkásai, akik segíthetnek ebben a feladatban.
 Idősek napjával kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdezi, hogy meg voltak a képviselők elégedve a programokkal? Milyen visszhangja volt a
rendezvénynek a faluban?
György Istvánné alpolgármester
Véleménye szerint jó volt a rendezvény, az időseknek is nagyon tetszett. Örültek a kapott
utalványnak.
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.
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