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Jegyzőkönyv 
 
 
 

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 7.-én 18.00 - tól megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 

224/2011.(XI.7.) EMVA IV. tengely - (LEADER) „II. Táncos-dalos Zagyvaság” című 
pályázaton való indulásról 

225/2011.(XI.7.) EMVA IV. tengely – (LEADER) „Juhász kupa – Sportpálya 
korszerűsítése” című pályázaton való indulásról 

226/2011.(XI.7.) Dr. Bánkúti Gábor és Bori Nóra újabb telekvásárlási kérelme 
227/2011.(XI.7.) Herédi Labdarúgó Klub többlettámogatási kérelme 
228/2011.(XI.7.) Nagycsaládosok Egyesületének székhely és névviselési kérelme 
229/2011.(XI.7.) Kistérség keretében „Esélyegyenlőségi Program” készítéséről döntés 
230/2011.(XI.7.) IST-DENT Kft. fogorvos teljesítmény díjazása 
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102-17/2011. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 7 -i rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 

Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
Román Ernő gazdálkodási előadó 

 
Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 
megválasztott 7 képviselőből, 7 fő jelen van. 
 

Javaslatot tesz a napirend megtárgyalására a kiküldött meghívó szerint. 
 

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

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

EMVA IV. tengely – LEADER keretében – II. Táncos – dalos Zagyvaság rendezvény 
című pályázat előkészítése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendi pontról írásos előterjesztés készült, melyet minden képviselő megkapott. Megkérdezi a 
képviselőktől, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Jó dolognak tartja a falu rendezvényre kiírt pályázati lehetőségeket. Az idei évben megtartott két 
rendezvény is a falu jelentős kulturális eseménye volt, ahol a lakosság jól érezte magát. 
 

Kómár József polgármester 
 

A rendezvény keretében a Herédi Népdalkórus Találkozója és a Herédi Tánccsoport rendezvénye 
együtt kerülne megvalósításra és a támogatással egy színvonalas rendezvényt tudunk biztosítani a 
falu részére. A Kistérségben nem gondolták, hogy ilyen nagy érdeklődés lesz a pályázattal 
kapcsolatban, hiszen kétszer annyi pályázat érkezett, mint amennyit vártak. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A korábban alig volt érdeklődő, most már jelentős pályázó van falusi rendezvény megszervezésére 
kiírt pályázatokon. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pályázat előkészítésében Nagyné Deme Krisztina vett részt. Ő tudott abban segíteni, hogy milyen 
felosztásúak lehetnek a költségek, mert a kiírásban meghatározott %-os arányokat nem lehet 
túllépni. A költségek fele a rendezvényre, fele sátor, asztalok, padok beszerzése, az egyéb költségek 
a projektmenedzseri díj és egyéb nyilvánossági költség. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely – 
LEADER keretében – II. Táncos – Dalos Zagyvaság rendezvény című pályázaton való indulást az 
elhangzottak szerint szavazásra teszi.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

224/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1 019 476 célterület 
azonosítójú / EMVA IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló beruházások 
támogatása 2011. évben/„ II. Táncos- dalos ZAGYVASÁG – Heréd elnevezésű 
kulturális rendezvény megrendezésé-re  pályázatot nyújt be az alábbi költségvetésre: 

 

Teljes megvalósítási költség bruttó 125% 2 078 875 Ft 
100% nettó pályázható összeg 100% 1 663 100 Ft 

25 % önrész (Áfa) 25% 415 775 Ft 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 25 % , azaz mindösszesen 415 775 Ft önerőt a 
2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A Képviselő-testület a projekt menedzsmenti szolgáltatások ellátására a pályázati 
támogatásként elszámolható nettó 89.000 Ft fix díjért megbízza Nagyné Deme 
Krisztina (Hatvan) egyéni vállalkozót. 

 

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

 

Felelős: polgármester 
Határidő:2011.11.15 

 
 

II. Napirendi pont 
 

EMVA IV. tengely – LEADER keretében „Juhász- kupa” megrendezésére alkalmas helyi 
sportpálya korszerűsítése című pályázat előkészítése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A kiküldött előterjesztés ismertetésére felkéri a körjegyző asszonyt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nagyné Deme Krisztina pályázatíró segített ezt az előterjesztést is összeállítani. A sportpálya 
világítás korszerűsítése és kerítés létesítése a tervekkel együtt nettó 11.690.582 Ft. Az egyéb 
költségek összesen nem haladhatják meg az 1.225.282 Ft-ot. Ebből a pályázatíró projektmenedzseri 
díja a 6 %-ot nem haladhatja meg, ez fix díj. Az önerőnk 27,5 % lesz. 
 

Kómár József polgármester 
 

A pályázat beadásának első határideje október 30.-a volt, melyet kitolt a Kistérség november 15.-re. 
A tervezési költségek magasak, mely a sportpálya megvilágítására adott magas tervezői 
költségekből adódik. Várhatóan a tervező által készített költségvetésnél jóval olcsóbban tudjuk 
beszerezni a megvilágításhoz szükséges alapanyagokat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az olcsóbb beszerzéssel csak az a probléma, hogy akkor borul a pályázat összegeinek aránya és így 
nem lesz lehívható a teljes összeg. Ezért fontos mindig, hogy a tervezés teljes körű, a költségvetés 
pedig reális legyen. 
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Papp Ákos képviselő 
 

A projektmenedzseri díj és az önkormányzat önereje nem kevés. Reméli, hogy nem fog a pályázat 
az önerőn túl jelentős plusz kiadással járni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem tudjuk, hogy a kapott tervezői költségvetések mennyire reálisak. De a mostani árajánlatok 
inkább fölé vannak tervezve, mintsem alá. A tervezők programokkal dolgoznak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ez a pályázati forma csak erre a célra használható fel másra nem. Az, hogy mely munkák kerültek 
bele a pályázatba a Sportegyesületi vezetéssel hosszas egyeztetés eredményeként született meg. 
Felvetődött, hogy a víz- és gázrendszer felújítását kellene megvalósítani, de azok engedélyköteles 
munkálatok. Ennek a pályázatnak van a legnagyobb esélye, hogy sikeres lesz. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A probléma az, hogy megrendeljük a tervezői munkát és nem megfelelő minőségi munkát kapunk 
érte, melyért még pluszba az önkormányzat fizet. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Egyetért Papp Ákos képviselő úrral, hogy a hibákból adódó plusz kiadás az eddigi pályázatnál 
minden esetben az önkormányzatot terhelte. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kérdés most az, hogy 3 MFt-ot a sportra jövőre be merjünk e vállalni az egyesület működéséhez 
adott 2,7 MFt támogatás mellé? A jövő évi költségvetésről még nem tudunk semmit, ezért célszerű 
óvatosan tervezni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A települési vízelvezető rendszer helyreállítására is kell pénzt biztosítani főleg, hogy a Bér patak 
kotrása sem valósult meg. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Az ÉMOP orvosi rendelő műszaki ellenőrzése szabályszerűen történt? 
 

Kómár József polgármester 
 

Tóth János műszaki ellenőr minden héten többször is kint járt. Folyamatosan felügyelte az építési 
munkálatokat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Anyaghiba miatt volt csőtörés a rendelőben a műszaki átadás után. Tóth János korrekt módon 
jegyzőkönyvezte az esetet és az elfolyt víz mennyiségét kifizettették a vállalkozóval. 
A vállalkozó a kapott tervek alapján dolgozott, melyben nem szerepelt a most hiányolt mosogató 
csaptelep kiépítése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az EMVA IV. tengely – 
LEADER keretében a „Juhász-kupa megrendezésére alkalmas helyi sportpálya korszerűsítése című 
pályázaton való indulását az elhangzottak szerint szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

225/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1 019 346 célterület 
azonosítójú  / EMVA IV. tengely – a LEADER keretében megvalósuló 
beruházások támogatása 2011. évben/ A „Juhász-kupa” megrendezésére alkalmas 
helyi sportpálya korszerűsítésére  pályázatot nyújt be az alábbi költségvetésre: 

Teljes megvalósítási költség bruttó 125%  14 613 228 Ft 
100% nettó pályázható összeg 97,5% 11 435 964 Ft  

25 % önrész (Áfa) 27,5%  3 177 264 Ft  
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 25 % , azaz mindösszesen  3 177 264 Ft önerőt 
a 2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A Képviselő-testület a projekt menedzsmenti szolgáltatások ellátására a pályázati 
támogatásként elszámolható nettó 651.343 Ft fix díjért megbízza Nagyné Deme 
Krisztina (3000 Hatvan Doktay Gy. u. 116.) vállalkozót. 

 

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

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. 11.15. 

 
 

Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 
 

III. Napirendi pont 
 

Egyebek, kérdések 
 

 Dr. Bánkúti Gábor és Bori Nóra újabb vételi ajánlata 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem indult el a korábban megnevezett pályázaton, de továbbra is szeretné azt a telket megvásárolni, 
melyet egy másik pályázat benyújtásához fog felhasználni. 
Samu Alfonzné képviselő asszony korábbi javaslata a fizetési feltételekről, valamint a Kerestély 
Gyula képviselő úr kérése a pályázat sikertelensége esetén az adásvételi szerződéstől elállásról 
továbbra is szerepelni fog a határozat szövegében. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Azért kíváncsi lenne, hogy végül milyen pályázaton fog indulni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Már nem falusi turizmus pályázaton indul, hanem mezőgazdasági jellegű pályázaton. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kérelmei alapján nem komoly az elképzelése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Dr. Bánkúti Gábor vállalta a telek közművesítését. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogyha       
az önkormányzat szeretné ezeket a telkeket építési telekként kimérve eladni a közműveket az 
önkormányzatnak kellene kiépíteni, mely körülbelül 15 MFt-ba kerülne. Valamint az a telek nagy, 
így a telket négy részre kellene felosztani. Az előbb említett költségek nem térülnének meg a telkek 
eladásából. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A telekeladásból származó bevételt már beterveztük a 2011. évi költségvetésbe, ha a Képviselő-
testület elutasítja a kérelmet ezzel az összeggel a költségvetési bevételt csökkenteni kell. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ha nem kapja meg a telket, nem fog tudni pályázni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy a határozat szövegébe írjuk bele azt is, hogy a közművek kiépítése is az ő feladata. 
A korábbi határozatot visszavonjuk és új határozatot hoz a testület. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Továbbra is szeretné tudni, mely pályázaton kíván indulni? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hívják fel Dr. Bánkúti Gábort és kérdezzék meg tőle. 
 

Kómár József polgármester telefonon felhívta Dr. Bánkúti Gábort. Mivel Dr. Bánkúti Gábor 
telefonon nem volt elérhető így felhívta a projektmenedzsert, aki tájékoztatta a Képviselő-
testületet milyen pályázaton indul Dr. Bánkúti Gábor és Bori Nóra. Helyi termék előállítás és 
bemutatás a pályázat célja. 
 

Kómár József polgármester 
 

Orbán Gábor képviselő úrnak szeretné jelezni, hogy az önkormányzat nem termőföldet értékesít, 
hanem belterületi telket. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Dr. Bánkúti Gábor és Bori 
Nóra újbóli telekvásárlási kérelmét szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

226/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bánkuti Gábor (Hatvan) 
és Bori Nóra (Ilk) vételi ajánlata alapján számukra ½-½ arányban értékesíti az 
önkormányzat vállalkozási vagyonába tartozó 4161 m2 nagyságú 795/1. hrsz-ú, 
közművesítetlen beépítetlen terület ingatlanát az értékbecsléssel megállapított       
800,-Ft/m2 + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 4.161.000 Ft vételáron. 

 

Az ingatlan helyi termék bemutatása és előállító központ céljára pályázathoz a 
tervezett beruházás színhelyeként megjelölhető és az általuk, vagy valamelyikük által 
alapított cég azt fióktelepként megjelölheti. 

 

Hozzájárul továbbá a Képviselő-testület ahhoz, hogy az ingatlanon a beruházást 
megvalósítsák, és azon a tevékenységet a fenntartási kötelezettséggel járó időszak 
végéig folytassák. 

 

A fizetési feltételként a Testület a következőket hagyja jóvá: 
- 2011.11.11. napjáig megfizetnek bruttó 1.000.000 Ft, azaz: egymillió forint 
összeget vételárelőlegként;  

- amennyiben a pályázat sikeres, a pályázati támogatás megítéléséről szóló értesítés 
átvételétől számított 8 napon belül megfizetnek további bruttó 1.500.000,-Ft , azaz: 
egymillió-ötszázezer forint összeget; 

- a fennmaradó vételár 2012. április 1. napjától 2012. december 31-ig havi 50.000 Ft 
részletekben teljesíthető akként, hogy 2012. december 31-ig a részletfizetésből 
fennmaradó összeg egy összegben fizetendő. 

 



~ 324 ~ 
 

A részletfizetés időtartamára a fennálló vételárra a Testület jelzálogjogot, 
elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki. 

 

A pályázat elutasítása esetén bármelyik szerződő fél egyoldalú nyilatkozatával 
elállhat a szerződéstől. 

 

A szerződéskötés, valamennyi földhivatali költség és a hivatalos értékbecslés díja, 
valamint az ingatlan közművesítésének költsége a vevőket terheli. 

 

A Képviselő-testület az ugyanezen tárgyban hozott 178/2011.(VIII.8.) határozatát 
visszavonja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adásvételi szerződés határozat 
szerinti feltételekkel való megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

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

Felelős: értesítésre: körjegyző 
 szerződéskötésre: polgármester 
Határidő: 2011.11.11. 

 
 

 Herédi Labdarúgó Klub többlettámogatási kérelme 
 

Kómár József polgármester 
 

A Labdarúgó Klub újabb kérelemmel kereste meg a Képviselő-testületet. Megérkezett az ÉMÁSZ 
éves elszámolása, melyre kb. 200.000 Ft-ot kell befizetnie a Klubnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az év elején benyújtott kérelmükben 2,7 MFt támogatást kértek, mennyi pénzt kaptak eddig? 
 

Román Ernő gazdálkodási üi. 
 

Ez idáig 2.100.000Ft-ot kapott a Herédi Labdarúgó Klub. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Úgy tudja, Ecséden 400.000 Ft támogatást kap az önkormányzattól a helyi labdarúgó klub. Mi több 
támogatást adunk és mégis idegen emberek fociznak a csapatban. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Azért van sok idegen a csapatban, mert nincs Herédről elég játékos. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az utánpótlás csapatban jelenleg 30 gyermek van, remélhetőleg ők itt fognak a helyi csapatban 
focizni. Javasolja, hogy kapjon a Herédi Labdarúgó Klub 400.000 Ft-ot. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha van miből adni, akkor kapja meg a Klub a támogatást. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó Klub 
többlettámogatására elhangzott javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 
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227/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Labdarúgó Klub 
kérelmére, a sportegyesület működési költségeihez a 2011. évben már 
jóváhagyott 2,1 MFt támogatás fölött 400.000 Ft többlettámogatást biztosít az 
általános tartalék terhére. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

Papp Ákos képviselő úr elhagyja a termet így a Képviselő-testület létszáma 7 főről 6 főre csökkent. 
 
 

 Nagycsaládosok Egyesületével kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Képviselő-testületnek a Nagycsaládosok 
Egyesületének kérelmét. 
Papp Ákos képviselő úr visszatért az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 6 főről 7 főre 
emelkedett. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérelmük lényege hogy járuljunk hozzá az Egyesület nevében a „herédi” névhasználathoz és a 
székhelyhez. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a kérelmét szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

228/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a megalakulóban lévő „Herédi Nagycsaládosok Egyesület” 
székhelyeként a herédi Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati tulajdonú 
Heréd, Vörösmarty tér 1. szám alatti ingatlanát jegyeztesse be a bírósági 
nyilvántartásba és elnevezésében Heréd község nevét szerepeltesse. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az Egyesület 
alapítóit értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Korábbi üléseken már többször tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2012-től EU-s 
pályázatokból a támogatás feltétele lesz az esélyegyenlőségi program megléte. Javasolta, hogy a 
program elkészítését Kistérségen keresztül kellene megvalósítani, mivel a korábban kért árajánlatok 
alapján az önkormányzatnak 170.000 Ft-ért készítették volna el az esélyegyenlőségi programot. A 
Kistérségtől érkezett ajánlat alapján 80.000-85.000 Ft körüli összegből tudná az önkormányzat 
elkészíttetni az esélyegyenlőségi programot. A Kistérség kéri az önkormányzatoktól az 
esélyegyenlőségi program közös elkészíttetését támogató határozatot. 
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Kómár József polgármester 
 

Már csak 80.000,-Ft lesz a herédi költség, az Edify annyiért vállalta. Felkéri a képviselőket 
észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a települési esélyegyenlőségi program 
elkészítésére a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulástól érkezett ajánlatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

229/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 
esélyegyenlőségi program elkészítésére a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulástól érkezett ajánlatokat és egyetért abban, hogy az 5 évre szóló program 
elkészítése kistérségi keretek között, az Edify Tanácsadó Iroda (Bp.) 
megbízásával történjen. 

 

A Program elkészítéséhez a Heréd Önkormányzatára jutó bruttó 80 ezer forint 
összeget az általános tartalékból a Társulás felé többlettámogatásként biztosítja. 

 

Felkéri a Testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Társulás Munkaszervezetét 
értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 A temetőgondozással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a faluból több helyről problémát jeleztek felé a 
temetőgondnok tevékenységével kapcsolatban, ezért új szerződést kíván kötni. 
 
 

 2012. évi koncepcióról 
 

Kómár József polgármester 
 

Mindenki megkapta a javaslat felkéréséről szóló levelet. Kéri a képviselőket, hogy mindenki időbe 
nyújtsa be a javaslatát, hogy a koncepció készítésnél minden kérést figyelembe tudjunk venni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A belső ellenőr észrevétele volt, hogy a javaslatokhoz összeget is jelöljenek meg a képviselők. 
 
 

 Fogászattal kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

December 1-jével megszűnik Dr. Istók László fogorvossal a helyettesítésre kötött feladatellátási 
szerződés. Megérkezett az új fogászati kezelőegység, a rendelő festése is megtörtént. Dr. Vígh 
Annamária doktornővel megkötöttük a feladatellátási szerződést. Most a praxis engedélyt megy 
beszerezni Egerbe. Ha minden rendben megy december 1-jétől fogja a fogászati ellátást Heréden 
ellátni, de ehhez november 10-ig be kell érkeznie a MEP-hez még az ÁNTSZ működési 
engedélynek is. 
A fogorvos teljesítmény díjazása 2 hónapos csúszással történik így felvetődött az a probléma, 
hogyan történjen az elszámolás? Dr. Istók László fogorvos úr sem kapta meg ezt a díjazást, mert 
októberben és novemberben nem volt rendelés. Tavaly december 29-én kaptunk a MEP-től     
110.000 Ft-ot csak nem tudtuk, hogy pontosan mire kaptuk. Ezt az összeget már nem utaltuk el Dr. 
Szalai István fogorvos úrnak, mert már nem látta el a betegeket. Dr. Istók László fogorvos úrtól 
kértük, hogy a MEP-től tavaly decemberben kapott 110.000 Ft-ot fogadja el és akkor megoldódik az 
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elszámolási problémánk. Így a teljesítmény díjazást decembertől már a doktornő fogja megkapni, 
aki örült ennek a plusz pénznek és ígérte, hogy ebből megveszi a sterilizálógépet. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Dr. Istók László 
helyettesítő fogorvos teljesítmény díjazását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

230/2011.(XI.7.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az IST-
DENT KFT. (Miskolc, képviseli: Dr. Istók László) teljesítménydíjra vonatkozó 
kérelmét és úgy határozott, hogy a 2010.október-november havi 
teljesítményfinanszírozás fejében biztosítja részére az OEP-től 2010. 12. hóban 
kapott egyszeri fogászati kiegészítés összegének megfelelő 110.000 Ft-ot a 2011. 
évi tartalékkeret terhére.  

 

Felkéri a Testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Útfelújítással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Legutolsó információ alapján november 9-én fogják a keretszerződést aláírni. Tudomása szerint a 
HE-DO Kft. végzi majd a munkát. Telefonon megkereste a Kft. tulajdonosát, akinek az a 
véleménye, hogy ebben az évben nem fog megvalósulni a beruházás. 
 
 

 Óvodai csoportlétszám emeléssel kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett a Kormányhivatal Oktatási Főosztálytól az állásfoglalás az óvodai csoportlétszám 
emeléssel kapcsolatban, mely alapján a herédi önkormányzat nem emelheti meg a 
csoportlétszámokat egy 50 m2-es csoportszobában a jelenlegi törvényi 25 gyermek fölé. 
Menetközben megoldódott a szülők kérése, ugyanis két kisgyermek elköltözött Herédről és a 
megüresedett két helyre a gyesről visszajövő dajka kislányát és a Sándor Róbertné kislányát fogják 
felvenni Herédre.  
 
 

 Gombaüzemmel kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megérkezett a Hivatalba az Építéshatósági Osztálytól a gombaüzem építési engedély megadásáról 
szóló határozat, de a jogerősítésre még várni kell. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

A rendezési terv módosítás költségének reá eső részét megfizette-e már a vállalkozó? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Igen, már megfizette. 
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Kómár József polgármester 
 

Hétvégén a vállalkozóval járta a falut, hogy a telekkel határos szomszédoktól a fellebbezési jogról 
szóló nyilatkozatokat beszerezzék. Két ember kivételével mindenki aláírta. Ha meglesz az összes 
nyilatkozat, akkor mindenki lemondott a fellebbezési jogáról és jogerőre emelkedhet a határozat. 
 
 

 KRESZ táblák kihelyezésével kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Elkezdtük a KRESZ táblák kihelyezését, az oszlopok beállításához betont használtunk. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Nem mindenki örül a kihelyezett tábláknak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban a rendőrségi szakvéleményét beszkenneljük és feltegyük a 
honlapra? 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Most így csak a Hatvani út, a Kökényesi út, az Arany János utca, Kápolna utca és a Rákóczi út 
bevezető szakasza járható. A falu több utcája táblákkal van szabályozva. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ő erre már korábban is felhívta a Képviselő-testület figyelmét. Ha valaki hozzá megy panaszkodni, 
fogja neki mondani, hogy keresse fel Papp Ákos képviselő urat, hiszen ő kezdeményezte a KRESZ 
táblák kihelyezését. 
 

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

kmf 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


