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102-20/2011.
Készül:

Jegyzőkönyv
Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 22. -i rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kerestély Gyula
és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Hiányzó: Papp Ákos, Kapuszta János és Orbán Gábor képviselők, mindhárman munkahelyi
elfoglaltság miatt
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert a megválasztott 7 képviselőből, 4 képviselő jelen van.
Telefonon kellett az ülést rendkívüli gyorsasággal összehívni, mert a Kistérség most küldött
egy számukra fontos előterjesztés a Szivárvány Központ átszervezése miatt. Az elmúlt ülést
követően kaptunk még iskolatej szállítási szerződést, azt is kéri jóváhagyni
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalásra:
1. Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti Társulás átszervezése.
2. Iskolatej szállítási szerződés 2012. évre.
3. Kérdések
A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetet napirendi pontok tárgyalására vonatkozó
javaslattal egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti Társulás átszervezése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felolvassa az előterjesztést a Szivárvány Intézmény átszervezésével kapcsolatban, mely a mai
napon érkezett a Hivatalba. Ennek lényege, hogy gazdasági-finanszírozási okokból, a rendszer
hatékonyabbá tétele érdekében a jelenlegi intézményt két önálló intézményre bontják, ezen túl
a szociális és gyermekjóléti intézményen belül 3 intézmény jön létre.
Kómár József polgármester
További anyagi kötelezettséget ez nem jelent az önkormányzatnak, erről beszéltek a
Kistérségi ülésen.
Kérdés, vélemény?
Ha nincs, a jegyző által felolvasott határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
246/2011.(XII.22.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete-, mint a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény, Módszertani
Gyermekjóléti Szolgálat Társulása tagja-, megtárgyalta, és elfogadta a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény, Módszertani
Gyermekjóléti Szolgálat Társulása átszervezésére irányuló előterjesztést.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Társulást
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
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II. Napirendi pont
Iskolatej szállítási szerződés 2012 évre
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ez a szerződéstervezet is az utolsó Képviselő-testületi ülés után érkezett és az új jogszabály is,
mely szerint kibővíthető az iskolatej rendszer az óvodára is, de ott 50%-os önkormányzati
önerő kell. Most a tavaly már megszavazott Egertej Kft-vel hosszabbítanánk meg újabb 1 évre
az iskolatej szállítási szerződést. Ők a Cool Tej Alapítványt váltották fel 2011.09.01-től, mert
velük egyszerűbb az elszámolás, ők közvetlenül igénylik az állami támogatást, valamint
iskolatej mellett kakaót, joghurtot, kefírt és sajtot is szállítanak.
Kómár József polgármester
Szavazásra teszi az Egertej Kft. szerződését 2012. évre a korábbi feltételek szerint.
A Képviselő-testület jelenlévő4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
247/2011.(XII.22.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Eger Tej Tejipari
Kft.-vel (Eger) a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelően
szerződést köt ingyenes iskolatej program lebonyolítására 2012. 01.02.-tól
2012.12.31.-ig időtartamra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 15 nap
III. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
György Istvánné képviselő
Oravecz Tibor kutyáira panaszkodnak az utcabeliek. 2-3 ebe van, hátul a kerten át kimennek,
úgy tudja a postást is megkapták. Kéri tegyen a Hivatal valamit velük szemben.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ÚMVP pályázatokra beadott kistérségi pályázati
igényekről és az egyes célterületekhez tartozó keretről. Reméli a beadott pályázataink
nyertesek lesznek.
További kérdés? Amennyiben nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést
és azt befejezettnek nyilvánítja.
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