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Jegyzőkönyv 
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rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához csatlakozás 

81/2012.(IV.10.) Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.–vel kötött hulladékszállítási 
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéses megszüntetése 

82/2012.(IV.10.) Új hulladékszállítók ajánlattételi felkérése 
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73-9/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 10.-i rendkívüli 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; 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. Hatvan Város Önkormányzata - pályázatíró 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent vendéget, képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a      
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Orbán 
Gábor képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jelzi, hogy az egyebek napirendi pont között az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét is el 
kell fogadnia a Képviselő-testületnek. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására. 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

Hatvan Város Önkormányzata „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási  
rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához  

csatlakozás szelektív hulladékgyűjtő-átrakó létrehozására 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti Jenei Károly pályázatírót, aki Hatvan Város Önkormányzat KEOP-7.1.1.1. 
hulladékszállítási pályázatának előkészítését végzi. A napirendről szóló előterjesztést mindenki 
megkapta. A Képviselő-testület korábbi ülésén már tárgyalta ezt a napirendi pontot csak akkor még 
nem állt a rendelkezésünkre megfelelő információ az érdemi döntéshez. A Képviselő-testület ezért 
kérte, hogy hívjuk el a soron következő ülésre a pályázatírót, ahol is tájékoztathat bennünket a 
pályázati lehetőségről. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A korábbi ülésen csak elvi támogatását tudott adni a Képviselő-testület, valamint akkor még az 
önkormányzatot közbeszerzési eljárás alapján közszolgáltatási szerződés kötötte a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt. – hez 2014.12.31-ig. Sajnos azóta megtudtuk, hogy a KVG Zrt. nem képes 
tovább a hulladékszállításra, ezért közös megegyezéses szerződésbontást kért az önkormányzattól, 
melyet a Képviselő-testület a következő napirendi pontban fog megtárgyalni. 
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a pályázathoz való csatlakozásnál arról is kell 
dönteni, hogy kíván-e egy közös társulásban részt venni az önkormányzat, melyhez a Képviselő-
testület minősített többségű szavazatára is szükség van. 
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Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
A pályázat sajátossága, hogy a pályázat második fordulójában, a megvalósítási szakaszban kell csak 
jogi személyiségű társulást létrehozni a résztvevőknek. Most az előkészítési szakaszban csak az 
önkormányzat szándéknyilatkozatára van szükség, hogy részt kíván venni ezen a pályázati 
lehetőségen. 
 
Kómár József polgármester 
 
Március 22-én délután 1 órakor a polgármestereknek ezzel kapcsolatban volt Hatvanban egy 
tájékoztatás, melyre tervezte, hogy elmegy, de sajnos megfeledkezett róla. Ezért kért Szabó Zsolt 
Hatvan város polgármesterétől tájékoztatást. A polgármester úr részletesen tájékoztatta, és azt is 
elmondta, hogy abban az esetben, ha most nem csatlakozunk a pályázathoz, a későbbiek folyamán 
már nem csatlakozhatunk. 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Az önkormányzatoknak korábban megküldött anyag valóban értelmezhetetlen volt a március 22-i 
megbeszélés nélkül. Hatvan elkövette azt a hibát, hogy kiküldte ezt a tájékoztatást, úgy hogy a 
polgármesterek még nem lettek erről megfelelően tájékoztatva. 
Először is szeretne bemutatkozni. Jenei Károlynak hívják környezetgazdálkodási mérnök. Hatvan 
Város Önkormányzata kérte fel, hogy a KEOP -7.1.1.1.1 pályázat előkészítő munkáiban vegyen 
részt. Jelenleg egy előzetes megvalósulási tanúsítványt kell elkészítenie. A tavalyi évben a pályázat 
előkészítésekor derült ki, hogy Hatvan Város Önkormányzata egyedül nem képes elkészíteni és 
megvalósítani ezt a pályázatot. Ekkor jött az a gondolat, hogy akkor kistérségi szinten kellene a 
pályázatot megvalósítani. 
Menetközben elkészült a hulladékgazdálkodási törvényt módosító tervezet is, melyről várhatóan 
nemsokára dönt az Országgyűlés. Jelentős módosításokat tartalmaz ez a tervezet pl.: 
hulladékszállítást és kezelést csak állami vagy többségében önkormányzati tulajdonban lévő 
vállalkozás végezhet jövő évtől. A Kormány célja, hogy ismét állami tulajdonba kerüljön a 
közszolgáltatás, valamint a hulladékmennyiséget is szeretnék csökkenteni, hiszen a külföldi 
tulajdonú hulladékszállító cégeknek nem érdeke, hogy csökkenjen a hulladék mennyisége. Sőt a 
korábban létrehozott hulladékgazdálkodási társulásokban az önkormányzatok bevállaltak bizonyos 
mennyiségű hulladék lerakóba történő szállítását. A törvénymódosító javaslat várhatóan ezt a 
kikötést teljesen el fogja törölni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
A Kistérség minden önkormányzatára érvényes ez a kötelező évi 400kg/fő hulladékmennyiség 
lerakóba történő szállítása, hiszen mindannyian a Hejőpapi társulásnak vagyunk a tagjai, 
Petőfibánya kivételével. 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
Közben folyamatosan emelkedik a hulladéklerakói díj is, amíg2012-ben 6.000 Ft/tonna volt ez a díj, 
addig 2013-ban már 12.000 Ft/tonna lesz, mely úgyszintén azt a célt szolgálná, hogy minél 
kevesebb hulladék kerüljön a hulladéktárolóba. Ez pedig teljesen ellentétes azzal, amire az 
önkormányzatokat kötelezettséget vállaltak. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha nem teljesül az önkormányzatok által vállalt hulladék hulladéklerakóba történő szállítása az 
AVE Kft. a társult önkormányzatokat azzal fenyegeti, hogy büntetést fog kiszabni rájuk. Jelenleg a 
lakosság fizeti a közszolgáltatási díjat, a hulladékszállító KVG Zrt. pedig ebből fizeti a lerakói díjat 
is. Az önkormányzat eddig nem kellett, hogy fizessen semmilyen plusz díjat az időskorú 
lakosságnak biztosított díjkedvezményen kívül. 
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Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Tapasztalatai szerint a hulladékot nem súlyban, hanem térfogatban kellene meghatározni. A KEOP 
pályázat lényegében arra kíván megoldást találni, hogyan lehetne minél gyorsabban csökkenteni a 
háztartások hulladékmennyiségét. 
Minden csatlakozó településen szeretnék, ha megvalósulna a házaknák történő szelektív 
hulladékgyűjtés. Turán és környékén már több éve működik ez a rendszer. A rendszer lényege, 
hogy minden háztartás kapott három kukát. Az egyikben a száraz hulladékot gyűjtik, ez kerül az 
úgynevezett átválogatóba, ott szelektálják és hasznosítják; a másodikban a nedves hulladékot 
tárolják, mely a klasszikus hulladékgyűjtő ez kerül a hulladéklerakóba és a harmadikban pedig a 
biológiailag lebomló anyagokat gyűjtik. 
Ha a társulás létrejön a társult önkormányzatok feloszthatják maguk között a feladatokat. Ennek 
alapján várhatóan Hatvan az átválogatót és a komposztálót fogja bevállalni. Minden önkormányzat 
saját maga eldöntheti, melyik feladatot vállalja be, valamint mennyit szeretne erre a feladatra 
beruházni. A vállalt beruházás lesz az önkormányzat önerejének az alapja pl.: ha a turai példát 
követi az önkormányzat a három kukarendszerbe akar belépni az további kukavásárlással jár, ehhez 
15 %-os önerőt kell biztosítani. Ugyanennyi az önereje a közterület takarításához vásárolt gépeknek 
is. 
A pályázatnak vannak különös részei is, megelőző beruházást kell végrehajtani pl.: egy 
újrahasznosító, átválogató központot létrehozni. Nyugat Európában ez már évek óta működik. Ebbe 
az újrahasznosító központba kerülnének a nem lomnak számító anyagok pl.: ruhanemű, elektronikai 
cikkek, amik ugyan nem rosszak csak a háztartásnak már nincs rá szüksége. A telepen szelektálják 
és a szociális hálón keresztül vissza lehet juttatni a rászoruló lakosságnak. Magyarországon ez még 
nem egy bevett gyakorlat. Megelőző beruházásnak számít például a házi komposztáló kiosztása is. 
Hatvanban ez már megtörtént, de sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Itt is kapott a lakosság komposztálót, ennek ellenére sokan a kerti hulladékot még most is égetik. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A települések maguk eldönthetik, mire szeretnének pályázni. Magát a technológiát 85 %-ban, a 
komposztálót 30 % támogatja a pályázat. Jelen pillanatban arról kellene a Képviselő-testületnek 
döntenie, hogy kíván ezen információk ismeretében csatlakozni a pályázathoz. Továbbá meg kell 
jelölni egy kapcsolattartót, akivel a közeljövőben fel fogja venni a kapcsolatot, hiszen jelentős 
mennyiségű adatra, információra lesz szüksége. 
A pályázathoz való csatlakozásról szóló határozatok Hatvanba történő beérkezése után minden 
egyes önkormányzatot fel fog keresni és részletesen megbeszéli a kapcsolattartóval, hogy mire is 
szeretne az önkormányzat pályázni. 
A második, megvalósulási szakaszban lehetősége van még minden csatlakozott önkormányzatnak 
arra, hogy módosítson az előkészítő szakaszban bevállalt feladatán, önrészén. Terveink szerint a 
második, kivitelezési szakaszra valamikor jövő nyáron kerülne sor. 
Miért érdemes ebben a pályázatban részt venni? Mert aki nem vesz részt ilyen típusú pályázatban az 
továbbra is a meglévő rendszerben marad és évről évre egyre többet kell majd fizetnie a hulladékért. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat meddig kötelezte el magát a mostani Hejőpapi hulladékgazdálkodási társuláshoz? 
 

Kómár József polgármester 
 

A hulladékgazdálkodási társulás szerződés 20 évre lett kötve. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Abból a társulásból az önkormányzat csak nehezen tudna kilépni. A vállalt hulladékmennyiséget 
sem biztos, hogy fogja tudni tartani az önkormányzat, ha szelektíven gyűjti a hulladékot, vagy ha 
komposztálót hoz létre. A hulladékmennyiség csökkenése pedig szerződésszegésnek minősül, 
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melyért a hulladékgazdálkodási társulás az önkormányzatot büntetéssel fenyegeti. 
Környezetvédelmi szempont szerint jó lenne csökkenteni a hulladékmennyiséget, melyhez valóban 
a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztáló alkalmazása szükséges, csak így egyre kevesebb 
hulladék kerülne a hulladéklerakóba, de így egyre jobban megszegné az önkormányzat a 
társulásban vállalt kötelezettségét. 
 

Kómár József polgármester 
 

Várhatóan ezt a most elfogadásra kerülő hulladékgazdálkodási törvénymódosítás felül fogja írni. 
Gyakorlatilag, akkor minden ilyen irányú megkötött szerződést módosítani kell majd az új 
jogszabálynak megfelelően. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Az új módosító törvény értelmében 2012. december 31-vel azon szerződések, melyeket nem 
igazítanak az új jogszabályhoz megszűntnek lehet majd tekinteni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat nem szeretne pereskedni. Neki már korábbi évekről vannak rossz tapasztalatai ez 
ügyben. Nagyon óvatosnak kell lennie az önkormányzatnak. 2011. december 31-én a 
közszolgáltatási díjakat befagyasztották a 2011. évi árakon, melyre a KVG Zrt. kiküldött az 
önkormányzatnak egy 7,9 millió forintos kompenzációs számlát, amit nem fogadtunk be. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A másik változás, hogy 2012.-ben minden hulladéklerakó működési engedélyét felül kell 
vizsgáltatni és újból meg kell rá kérni a működési engedélyt. Csak abba a hulladéklerakóba lehet 
majd 2013-ban szállítani a hulladékot, mely rendelkezik ezzel az új engedéllyel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezért Heréden most nem fogunk új hosszú távú közszolgáltatási szerződést kötni. Megvárjuk, 
hogyan fog módosulni a jogszabály. Heréden a közbeszerzésünk alapján 2014. 12.31-ig lett volna 
biztosítva a hulladékszállítás, melynek most közös megegyezéses szerződésbontását kezdeményezte 
a KVG Zrt.  
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A KVG Zrt. melyik lerakóba szállít? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közszolgáltatási szerződésünk alapján csak a hatvani átrakóba szállíthatja a hulladékot. Ezt a kiírt 
közbeszerzési eljárásunk is tartalmazta csak akkor, hogy elnyerje a közbeszerzést a KVG Zrt. 
bevállalta az ebből keletkező veszteségét. A kapcsolattartó személyt most kell megnevezni. Kit 
javasol a Képviselő-testület kapcsolattartónak? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Legyen a polgármester úr. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előkészítő szakaszban mire pályázzunk? 
 

Kómár József polgármester 
 

Egy traktorra mindenképp lehetne pályázni, mely 8 MFt-ba kerül és most a pályázat keretében 
ennek csak a 15 %-át fizetné az önkormányzat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Úgy tapasztalják, hogy a lakosság kedve elment a szelektív hulladékgyűjtésétől, mert a korábbi 
hulladékszállító Bio-Pannónia Kft. által kialakított, jól bevált rendszert a KVG Zrt. nem vette át. 
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Kómár József polgármester 
 

Más okai is van annak, hogy nem működik a szelektív hulladékgyűjtés. Egyrészt ellopják a 
kihelyezett szelektív hulladékot, másrészt nagyon jó a kalória értéke így a lakosok fűtésre is 
használják. A zöldhulladék gyűjtése véleménye szerint a lakosság körében népszerű lenne. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A legtöbb helyen a lakosság akkor vesz részt a szelektív hulladékgyűjtésben, ha annak látja pozitív 
hatását. Azt még tájékoztatásképpen el szeretné mondani, hogy az újrahasznosító telepnek 
önfenntartónak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az értékesítésből kell fedezni a telep fenntartási 
költségeit és a telepet legalább 5 évig üzemeltetni kell az önkormányzatnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Akkor ez munkahelyeket is teremt egyúttal? 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Igen, több helyen látta már, hogy közmunkásokkal működnek az ilyen újrahasznosító telepek. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Milyen rendszerességgel szállítanák a kukákat? 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A turai rendszernél végeztek egy előzetes igényfelmérést és annak alapján készítettek szállítási 
naptárt, Turán a hulladékot hetente szállítják. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egy közegészségügyi jogszabály szerint a családi házas lakóövezetben keletkező kommunális 
hulladékot heti rendszerességgel kell elszállítani. Ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor is kell 
a 120 literes kuka a kommunális hulladéknak? 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A kommunális hulladék szállítására megmaradnának a mostani kukák, mert annak vásárlását nem 
támogatja a pályázat. De a szelektíves kukának elég lenne a 80 literes kuka. Hatvan Város 
Önkormányzata a Bio-Pannónia Kft.-tól szeretné teljes egészében átvenni a közszolgáltatási 
tevékenységet, így kívánja Hatvan megoldani, hogy önkormányzati szervezésű közszolgáltató céget 
hoz létre. A hulladék pedig várhatóan a Pest megye szélén lévő Galgamácsa hulladéklerakóba 
kerülne, mely lerakó engedélyeztetése most van folyamatban. A turai rendszernek van még egy 
előnye, hogy ott működik egy hulladéktároló is, és így viszonylag alacsony költséggel tudják 
megoldani a hulladékszállítást. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ki fogja az önkormányzatok szelektív hulladékát elszállítani? Továbbra is ingyen végeznék el ezt a 
feladatot? 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Az az önkormányzat fogja elszállítani a hulladékot, aki bevállalja ezt a feladatot. Ezt a 
tevékenységet teljesen önköltségen kell működteti, ezért pluszban a lakosságtól díjat nem 
kérhetnek. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Jelen állás szerint annyit tud tenni az önkormányzat, hogy csatlakozik ehhez a pályázathoz és bízik 
benne, hogy a lakosságnak ez jó lesz. Most a tényleges költségekről tájékoztatást a Képviselő-
testület nem fog tudni kapni, hogy ez mivel járna a településnek. Esetleg biztosítékként javasolja, 
hogyha a szerződésben nem szerepelne, akkor írjuk bele, hogy a második szakaszig a Képviselő-
testület továbbra is fenntartja a pályázati lehetőségtől való elállási jogát. 
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Kómár József polgármester 
 
Ő is támogatja ehhez a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Valójában akkor a második szakaszban kell az első szakaszban eltervezett beruházásokat, 
feladatokat megerősíteni és a társulást létrehozni? 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
Így igaz. Mint már említette, a csatlakozási szándékról szóló határozatok beérkezése után minden 
csatlakozni kívánt településsel fel fogja venni a kapcsolatot a tényleges igények felmérése végett. 
Fix árakat csak a közbeszerzés után tudunk mondani. Az előkészítő szakaszban minden engedélyt 
és tervet be kell szerezni. A felmérés után összeálló teljes pályázati összeg 6 %-át lehet erre a 
feladatra lehívni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Tehát az előkészítő szakaszban az igényeket kellene megjelölni. Mit szeretne a Képviselő-testület? 
 
György Istvánné alpolgármester 
 
Szerinte a három kukás rendszert kellene bevezetni és komposztálót kellene kialakítani. 
 
Kómár József polgármester 
 
Ahhoz megfelelő hely is kell. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
De ha a három kukás rendszerhez csatlakozunk, akkor elviszik a zöldhulladékot is. 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
Van-e az önkormányzatnak gyümölcsöse, erdője? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Csak közterületeink vannak. A gépvásárlást is érdemes jól meggondolni, hiszen annak 
használatához megfelelő emberekre és a tárolásához zártható területre is szükségünk lenne, mert 
már most is van egy traktorunk. 
 

Kómár József polgármester 
 
Mindig van egy két értelmesebb közmunkásunk. Kik csatlakoztak már ehhez a pályázati 
lehetőséghez? 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
Lőrinci kimarad, de helyette belépett Jászfényszaru. A kistérségi települések többsége már 
csatlakoztak a pályázati lehetőséghez. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Meddig kell a választ megadni, mi az utolsó határidő? 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 
Április 20-a a jelentkezési határidő. 
 



~ 150 ~ 
 

Kómár József polgármester 
 
Lőrinci rendkívüli esetnek számít. Lőrinci szeretne a piacon megjelenni, mint hulladékszállító.        
A probléma ezzel csak annyi, hogy igen magas, ürítésenként 450 Ft+Áfa/120 literes edényzet áron 
szeretné a hulladékot elszállítani. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A KVG Zrt. által szállított területeken várhatóan lesz egy kisebb fajta feszültség, hiszen jóval a 
piaci ár alatt szállítottak. Azon az áron pedig már képtelenség a hulladékot szállítani. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A hulladékgazdálkodási törvény módosítását várja a KVG Zrt. is, hogy feloldják a díjstoppot. Az új 
hulladékszállító által adott ürítési ár és a mostani ár közötti különbözetet vagy a lakosságnak vagy 
az önkormányzatnak kell megfizetni, attól függően hogyan fog módosulni a törvény. De az is 
biztos, hogy ez komoly feszültséget fog szülni a lakosság körében. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

A KVG Zrt. a hulladékgazdálkodási törvény módosítása után sem emelheti a duplájára árait. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közbeszerzési eljárás során 2010 decemberében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt azzal érvelt 
a cég, hogy azért adott ilyen alacsony árajánlatot, hogy piacot tudjon nyerni. Viszont a polgári jog 
szabályai alapján rendkívüli, előre nem látható esemény hatására emelheti árait vagy elállhat a 
megkötött szerződéstől. Sajnos a probléma az, hogy a következő hulladékszállító biztos, hogy jóval 
magasabb áron fogja csak tudni szállítani a hulladékot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Abban reménykedik, hogy a törvény módosítása után lesz mód arra, hogy az önkormányzatok per 
nélkül kiszálljanak a korábbi előnytelen Hehőpapi hulladékgazdálkodási társulásból. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Heréd önkormányzata csatlakozzon ehhez a pályázati 
lehetőséghez. A korábban meghozott határozatot pedig vonjuk vissza. 
 

Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró 
 

Valójában a pályázatot is jelentősen befolyásolja az, hogy hogyan fog módosulni a 
hulladékgazdálkodási törvény. 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudomása szerint Hatvan Város Önkormányzatának első körben a célja, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtést megvalósítása, utána pedig a kommunális hulladékszállítást is szeretné biztosítani 
a kistérségben. Ha sikerül bővíteni, akkor a kistérségen belül közel azonos áron tudnák az 
önkormányzatok a hulladékszállítást megoldani. Ha sikerülne a galgamácsai hulladéklerakóba 
hordani a hulladékot, akkor lényegesen olcsóbb lehetne a hulladékszállítás. Ha megemelkedik a 
hulladékszállítási díj, félő, hogy sokan kiteszik a hulladékot az út mellé. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem érti miért lennejó a lakosságnak az út mellé kitenni a szemetet, holott a hulladékszállítási díjat 
minden esetben ki kell fizetni, akkor is, ha tesznek ki szemetet, akkor is ha nem, mert kötelező 
közszolgáltatás ez. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Hatvan Város 
Önkormányzata KEOP-7.1.1.1 - „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
tárgyú pályázat benyújtásához szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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80/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzat KEOP-7.1.1.1/09-11 kódszámú „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati lehetőségét.  

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Heréd község csatlakozni kíván a KEOP-
7.1.1/09-11 pályázati lehetőséghez.  

 

A Képviselő-testület a pályázati kapcsolattartóként Kómár József polgármestert jelöli 
meg. 

 

A Képviselő-testület az e tárgyban korábban meghozott 54/2012.(III.19.) számú 
határozatát visszavonja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. április 20. 

 
 
Jenei Károly KEOP-7.1.1.1. hulladékszállítási pályázatíró elköszön és távozik az ülésről. 
 
 

II. Napirendi pont 
 

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. -vel kötött hulladékszállítási szerződés  
közös megegyezéses megszüntetése, új szállítóra ajánlattevők felkérése 

 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 
Az előző napirendi pontnál már elmondtuk, hogy a KVG Zrt. kezdeményezte a közszolgáltatási 
szerződés közös megegyezéssel történő felmondását. Sajnos a 4 hónapos felmondási időből csak két 
hónapot sikerült a KVG Zrt.-től kiharcolni, ezért május 31-vel megszűnik a KVG Zrt. -vel kötött 
szerződésünk. A KVG Zrt. azonnali hatállyal április 15-tel szerette volna bontani a közszolgáltatási 
szerződését. A közbeszerzésnek megfelelően nálunk letétbe helyezett jól teljesítési biztosítékot nem 
teljes összegben kérik vissza, csak a felét, azaz 500.000 F-ot. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy 
mindenképp elment volna a cég, ha nem közös megegyezéssel, akkor azonnali felmondással. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 
Ha azonnali hatállyal bontotta volna a cég a szerződést, akkor a jól teljesítési biztosítéka teljes 
egészében itt maradt volna az önkormányzatnál. Az új hulladékszállító várhatóan magasabb díjon 
tudja csak biztosítani    a közszolgáltatást. A jelenlegi hulladékgazdálkodási törvény szerint a 
különbözetet nem terhelheti az önkormányzat a lakosságra, mert még díjstop van, így azonnali 
szerződésbontás esetén kártérítési igénnyel élhetett volna az önkormányzat a KVG Zrt-vel szemben.     
A teljesítési biztosíték feletti kártérítési igényünket csakis peres úton tudtuk volna érvényesíteni, a 
per végső kimenetele pedig teljesen bizonytalan. 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Ugyanazon szolgáltatásra kérünk árajánlatot az előterjesztésben szereplő cégektől? 
 
Kómár József polgármester 
 
Igen, a Bio-Pannónia Kft-től, a SZUHA Kft.-től és a SAUBERMACHER Magyarország Kft.-től. 
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Papp Ákos képviselő 
 

Az új szállítóval ezek szerint csak évvégéig köt az önkormányzat szerződést. A KGV Zrt. 
megállapodásában a felmondás időpontjának április 15. van megjelölve, akkor május 31-ig ki fogja 
a hulladékot elszállítani? Valamint a 9. pontban a Kaposvári Városi Bíróság van megjelölve. 
Javasolja, hogy a Hatvani Városi Bíróságot jelöljük meg, mert a polgármester úrnak sem mindegy, 
hogy melyik bíróságra kell járnia vita esetén. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Egyeztetett az időponttal kapcsolatban és a KVG Zrt. képviselője egyetértett a május 31-i 
időponttal, mi a megállapodást ezzel a módosítással fogadjuk el. A 9. pontban valóban könnyebb 
lenne a részünkről, ha csak a Hatvani Városi Bíróságra kellene járni vita esetén. 
Bízzunk benne, hogy a hulladékgazdálkodási törvény módosul. Ha az önkormányzatnak kell 
megfizetnie a különbözetet, akkor viszont nem fogjuk tudni biztosítani tovább a lakosság részére a 
rendeletünkben lévő kedvezményeket. 
Az új hulladékszállítói szerződés is tartalmazni fogja, hogy az új szállítónak a hulladékot a hatvani 
hulladéklerakóba kell szállítania, attól nem térhet el. Továbbra is úgy gondolja, hogy óvatosan kell 
bánni a 20 évre kötött Hejőpapi társulási szerződés felbontásával. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az új szállítót folyamatosan nem figyelhetjük, hogy minden egyes alkalommal a hulladékátrakóba 
viszi-e a hulladékot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Nem is kell figyelni. Ha esetleg nem teljesíti az önkormányzat a társulási kötelezettségét és 
megbüntet bennünket a társulás, az új szállítóval kötött szerződés alapján kérhetjük, hogy a kárt ő 
fizetesse ki mivel nem tett eleget a szerződésben szereplő feltételeknek. A lerakóból kérhetünk 
mennyiségi kimutatást, látni fogjuk, hogy oda viszik-e. 
 

Samu Alfonzné képviselő  
 

Jelenleg a Bio-Pannónia Kft. hol szállít hulladékot? 
 

Kómár József polgármester 
 

Hatvanban, Kerekharaszton és Horton. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Mennyiért végzi most ott a hulladékszállítást? 
 

Kómár József polgármester 
 

Tudomása szerint 330 Ft+Áfa áron. A SZUHA Kft. eddig csak a konténeres szemetet szállította az 
önkormányzatnak, azt igen kedvező áron. A hulladékátrakó díját Jenei Károly úr nem jól mondta, 
mert 2012-ben 9.000 Ft/tonna, de valóban évről évre folyamatosan emelkedik. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Ők küldeni fogják az árajánlatot a következő ülésre? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

Majd az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján elkészíti az ajánlatkérőket. Ezt a 
dokumentációt fogjuk mindegyik hulladékszállítónak megküldeni és ők arra fognak árajánlatot 
adni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2012. május 31-ével történő közös 
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megegyezéses szerződésbontását szavazásra teszi azzal a módosítással, hogy a Hatvani Bíróságot és 
az Egri Törvényszéket kérjük benne. 
 

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

81/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt. és Heréd Község Önkormányzata között 2011. február 9. 
napján kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéses 
megszüntetésére irányuló közszolgáltatói javaslatot és a jegyzőkönyv mellékletét 
képező Megállapodás szerint hozzájárul a szerződés közös megegyezéssel 
megszüntetéséhez azzal a módosítással, hogy a szerződés megszűnésének időpontja 
2012.05.31-e lehet, valamint a Megállapodás 9. pontjában a Kaposvári Városi 
Bíróság helyett - a közszolgáltatási szerződés IX. pontjának megfelelően- az 
Önkormányzat székhelye szerinti Hatvani Városi Bíróság és Egri Törvényszék lép. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert e határozat szerint a 
Megállapodás aláírására. 

 

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

Határidő: értesítésre: 15 nap,  
          megállapodás aláírására: 2012.05.30. 

Felelős: értesítésre: körjegyző 
                    megállapodás aláírására: polgármester 
 
 

Kómár József polgármester 
 
Az új hulladékszállítótól ajánlattételi felkérést szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

82/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékszállítási 
közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-
vel 2012.05.31-vel megszűnő közszolgáltatási szerződésére figyelemmel 2012.12.31-
ig határozott idejű szerződéskötésre az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre Heréd 
község települési szilárd hulladék szállítási feladatainak ellátására a Hatvan város 
külterületén lévő 055/5 helyrajzi számú az AVE Heves Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft. által működtetett átrakó állomásra: 

 

1. Bio-Pannónia Kft. – 3000. Hatvan, Szepes B. út 2. 
2. SZUHA Kft. – 3063. Jobbágyi, Felszabadulás út 90. 
3. SAUBERMACHER Magyarország Kft. – 1181. Budapest, Zádor utca 5. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat beszerzési 
szabályzatának megfelelően az ajánlat kérést folytassa le és szerződéskötésre 
terjessze annak eredményét a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.05.21. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

A lakossággal meg kell értetnie a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzésnek köszönhetően 
nyert a falu 1,5 évet, így eddig igen kedvező feltételek mellett tudta az önkormányzat biztosítani a 
közszolgáltatást, de ezt a cég nem tudta tovább vállalni a rendkívüli áremelkedések miatt. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Egy teljes körű tájékoztatást kellene készíteni, melyet vagy a következő újságban, vagy szórólapon 
kellene mindenkihez eljuttatni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző  
 

A hulladékszállítás már több testületi ülésen is téma volt, így azok akik olvassák a honlapon a 
jegyzőkönyveket már tájékozódhattak róla. De valóban azokat, akik nem olvassák a honlapon lévő 
testületi jegyzőkönyveket érdemes lenne szórólapon tájékoztatni. 
 
 

III. Napirendi pont 
 

Herédi Labdarúgó Klub TAO pályázatához tulajdonosi hozzájárulás adása, 
valamint 20 éves bérleti szerződés megkötése 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A korábbi ülésen már tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy azon szervezetek melyek 
sporttevékenységet végeznek lehetőséget kaptak, hogy a vállalkozások társasági adójának 70 %-át 
felajánlás után megkapják. A Herédi Labdarúgó Klub vezetősége összefogott és felkeresett több 
vállalkozót, akiket sikerült meggyőzni, hogy a társasági adójuk egy részét felajánlják a Herédi 
Labdarúgó Klub részére. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az utánpótlás nevelés támogatása. 
A TAO pályázattal kapcsolatos tájékoztatót mindenki megkapta. A sportöltöző és a sportpálya az 
önkormányzat tulajdonában van, így az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a pályázaton való 
induláshoz. A felújított rész is az önkormányzat tulajdonába fog kerülni. A Herédi Labdarúgó 
Klubnak viszont minimum 17 évre szóló bérleti szerződés kell kötnie az önkormányzattal.               
A Herédi Labdarúgó Klub jelképes bérleti díjat fog fizetni a használatért, valamint jelzálogosítva 
lesz az épület, hogy ne lehessen értékesíteni. Ez az új lehetőség most a sportegyesületek körében 
nagyon népszerű. A társasági adó felajánlásra a Herédi Labdarúgó Klubnak 1 évre szóló szerződést 
kell kötni a vállalkozásokkal. 
A TSZ-t is megkerestük ez ügyben, de ők elmondták, hogy  nekik nem kell társasági adót fizetniük. 
Úgy gondolja, érdemes támogatni ezt a kezdeményezést. Javasolja a képviselőknek menjenek el egy 
utánpótlásedzésre. Öröm a gyerekeket nézni, ahogy az edzővel együtt tudnak dolgoznak. Az ifi 
csapat is hozza az eredményeket hétről hétre. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Akkor most 17 vagy 20 évre köt szerződést az önkormányzattal a Herédi Labdarúgó Klub? 
 

Kómár József polgármester 
 

Legalább 17 évre kell kötni a szerződés, de mi javasoltuk akkor már legyen inkább 20 év, az év 
végéig. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Tudomása szerint az utánpótlás edzésein továbbra is szedik a pénzt a szülőktől, holott a 2012. évi 
támogatáskor megbeszéltük, hogy azért nem kérhetnek pénzt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megállapodtak, hogy csak az a szülő fizet díjat, aki akar. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 
Az Egyesületnek ki kell szorítania valamiből az edző benzin költségeit, nem kell azzal a szülőket 
terhelni. Remélhetőleg előbb-utóbb megérjük, hogy a csapatban duplájára fog nőni a herédi focisták 
száma. 
 
Kómár József polgármester 
 
Keveset jár a képviselő úr meccsre, mert akkor tudná, hogy alig bírnak herédi gyerekeket 
összeszedni. Most is a csapatnak összesen 7 herédi focistája van. 
 
György Istvánné alpolgármester 
 
Az a baj, hogy nincs olyan gyermek, aki kiállna a csapattal. Ezt kellene megoldani. 
 

Kómár József polgármester 
 
Nem tudja rábeszélni a herédi fiatalokat, hogy jöjjenek játszani a herédi csapatba. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Polgármester úr érdeklődött több településen is, hogy ott hogyan történik a focicsapat támogatása. 
Több helyről azt az információt kapta, hogy az önkormányzat fizeti a Sportöltöző közüzemi díját. 
A bérleti szerződéssel kapcsolatban kikérte Dr. Veres András ügyvéd úr és a belső ellenőr 
véleményét is, mert az új nemzeti vagyonról szóló törvény alapján ingyen csak közfeladatot ellátó 
szervezet részére adható használatba önkormányzati ingatlan. A belső ellenőr javasolta, hogy egy 
jelképes összegért adja bérbe a Sportöltözőt az önkormányzat, ügyvéd úr pedig azt tanácsolta, hogy 
az éves bérleti díj az ingatlan amortizációs értékét legalább érje el, így lett a javasolt éves bérleti díj 
22.000 Ft/év. Mennyi időre kívánja bérbe adni a Sportöltözőt a Képviselő-testület 17 vagy 20 évre? 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Adjuk bérbe 20 évre. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó Klub 
20 éves, év végéig tartó bérleti szerződését szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

83/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heréd Labdarúgó Klubbal a 
tulajdonában lévő, természetben a Heréd Sport utcában elhelyezkedő belterületi 
783/2. hrsz-ú, kivett sportpálya ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI.tv. 11. § (13) bekezdésére és a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi 
LXV:tv. 8. §-a szerinti sport támogatása feladatára is figyelemmel az 1999. február 
19.-én határozatlan időre kötött szívességi használati megállapodás helyett 20 évre, 
2032.12.31.-ig szóló bérleti szerződést köt az ingatlan amortizációjának megfelelő, 
évi 22.000 Ft (Áfa mentes) bérleti díjért. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert e határozat szerint a szerződés 
aláírására. 

 

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

Határidő: 15 nap  
Felelős: körjegyző, polgármester 
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Kómár József polgármester 
 

A Herédi Labdarúgó Klub TAO pályázathoz való hozzájárulását szavazásra teszi. 
 

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

84/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heréd Labdarúgó Klub TAO 
pályázatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és annak támogatásául az alábbi 
nyilatkozatokat teszi: 

 
1.A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában 
lévő, természetben a Heréd Sport utcában elhelyezkedő,belterületi 783/2. hrsz-ú, 
kivett sportpálya ingatlanán az ingatlant jelenleg bérlő Heréd LC (cím:3011 Heréd 
Sport u.4.) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
alapján az ún. látvány-csapatsportok kiemelt támogatásának felhasználásából az 
MLSZ által jóváhagyott mértékben és összetétellel, a jelenlegi elképzelések alapján 
az alábbi beruházásokat elvégezze :  
- öltöző felújítás, fűtéskorszerűsítés ~3-5 millió Ft értékben 
azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon közös tulajdon semmilyen jogcímen nem 
keletkezik, illetve a Heréd LC tulajdoni, vagy bármely megtérítési igénnyel nem 
léphet fel az Önkormányzattal szemben, a támogatás alapján megvalósuló 
beruházásokkal növelt vagyon továbbra is az Önkormányzat 100%-os tulajdonában 
marad, a támogatásból megvalósuló fenti beruházások az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonába kerülnek; 

 
2. a Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 
legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe 
helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását - a Tao. 
tv. 22/C. § (6) b) pontban meghatározott kivétellel és a Tao. tv. 22/C. § (7) 
bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja,  

 
3. a Képviselő-testület a sportcélú ingatlan tulajdonosaként előzetes írásbeli 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 
évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam 
javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 
4. A Képviselő-testület a Heréd LC –vel 20 éves bérleti szerződést köt. A Heréd LC 
elfogadja, hogy a beruházások megvalósításából és üzembe helyezéséből nem 
következik automatikusan a hatályos bérleti szerződés meghosszabbítása, illetve új 
szerződés megkötése.  

 
5. Az Önkormányzat és Heréd LC kinyilvánítják, hogy jelen nyilatkozatok 
hatálybalépésének feltétele az 1996. évi LXXXI. törvény alapján, hogy Heréd LC 
legalább 17 éves bérleti szerződéssel rendelkezzen a sportlétesítményre vonatkozóan.  

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert e határozat szerint a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

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

 

Határidő: értesítésre: 15 nap  
           nyilatkozatok aláírására: pályázati határidő szerint 

Felelős: értesítésre: körjegyző 
                   nyilatkozatok aláírására: polgármester 
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IV. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előírásnak megfelelően az önkormányzatnak április 15-ig el kell fogadnia az éves közbeszerzési 
tervét. Kérdezi polgármester úrtól, hogy a céltartalékban szereplő pályázati önerők alapján van rá 
esély, hogy valamelyik benyújtott, de még el nem bírált beruházási pályázatunk még az idén 
megvalósul, melynek értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt? 
Tudomása szerint csak a tagóvoda vizesblokk felújítására benyújtott közoktatási infrastrukturális 
pályázat várható hogy megvalósul, de annak igen alacsony a költségvetése mindösszesen 2,7 millió 
forintos, így arra nem kell közbeszerzést kiírni. A hulladékszállítási szerződésünk felbontása után 
évvégéig tud az önkormányzat szerződni, így nem közbeszerzés köteles, jövőre pedig új rekord lesz. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az útfelújításra benyújtott pályázatot kizárt dolognak tartja, hogy az önkormányzat még az idén 
meg tudja valósítani. 
A 2111.-es közút állami felújításával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai 
napon megtörtént a munkaterület átadása. Várhatóan jövő héten megkezdődnek az útfelújítási 
munkálatok, mely munkálatokat Nagykökényestől Hatvan felé haladva fogják végezni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Remélhetőleg rendes ellenőrzés mellett fognak a munkálatok haladni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Teljes munkaidőben alkalmazott műszaki ellenőre van a KÖZÚT-nak, aki mindennap itt lesz és 
ellenőrzi az elvégzett munkát.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A 2111. számú főút felújítása nem az önkormányzat beruházása, de legalább fejlődik a falu. 
Javasolja, hogy a jelenlegi ismereteink szerint nemleges közbeszerzési tervet fogadjon el a 
Képviselő-testület, mert 2012. évben nem tervez közbeszerzés köteles beruházást az önkormányzat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzési tervének elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

85/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervében közbeszerzési 
eljárást nem tervez. 

 

2012. évi költségvetését és a folyamatban lévő pályázatait figyelembe véve 
értékhatárt elérő beruházás, szolgáltatás megrendelés, áru vásárlás nem várható 
2012. évben. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat nyilvánosságra 
hozataláról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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 A 2111. számú főút felújításával kapcsolatos tájékoztatás 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az útfelújítás kiterjed a padka és árokpartok rendbetételére is? 
 

Kómár József polgármester 
 

Teljes egészében mind a két oldalon rendezik a vízelvezetést. Heréden 8 db hidat bontanak fel. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Azért azt is tudni kell, hogy ezek az árkok csak szikkasztó árkok lesznek, nem mély, kikövezett 
árkok lesznek.  
 

Kómár József polgármester 
 

A kökényesi úti buszmegálló 5-8 méterrel feljebb fog kerülni Nagykökényes felé. A buszmegálló 
környékét kővel fogják teríteni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Pintér Imréné panaszát megküldtük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. A küldő levélben kértük 
őket, hogy legyenek szívesek Pintér Imrénét tájékoztatni az útfelújítással kapcsolatos változásokról 
valamint a tájékoztatást a Hivatalnak is legyenek szívesek megküldeni. Írásos választ még nem 
kaptunk rá. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Nagykökényes felé viszik feljebb? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen, a táblát viszik feljebb, de a padkát leaszfaltozzák. Kérte, hogy a busz vége ne lógjon bele a 
Petőfi utcába. 
 
 

 Önkormányzati területen fakivágás engedélyezése 
 

Kómár József polgármester 
 

Polyák Lajos falugondnok jelezte, hogy a Művelődési Ház mellett lévő egy fenyőfa teljesen egy 
fenyőfa pedig kb. 60 %-ban már kiszáradt, ezeket ki kellene, hogy vágjuk. Valamint a Sportöltöző 
előtt van egy eperfa, melyet az ÉMÁSZ egy alkalommal úgy megcsonkolt, hogy most egy ága van, 
de az is ferdén nő. Ha már a Művelődési Ház előtt kivágjuk a két fenyőfát, akkor az eperfát is ki 
kellene vágni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A Művelődési Háznál alul már teljesen el vannak száradva a fenyőfák, már csak a hegye él. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Ha élnek még a fenyők, akkor ne vágjuk ki. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Az a baj, hogy egy nyári vihar alkalmával kidőlhet a fa és bármiben, és bárkiben kárt tehet. 
Intézmény területén lévő fakivágásra nem kell engedély. Közterületen lévő fa kivágásához viszont 
kell kérnie az önkormányzatnak fakivágási engedélyt, erre ő kéri a Kormányhivataltól más jegyző 
kijelölését. Közterületen lévő veszélyes fát viszont engedély nélkül ki lehet vágni, de azt utána be 
kell jelenteni. Lényegében most, mint tulajdonosnak arról kell határozatot hoznia a Képviselő-
testületnek, hogy ki kívánja ezeket a fákat vágatni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 
Ültetünk helyettük másik fákat? 
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György Istvánné alpolgármester 
 

Ha most nem vágjuk ki csak az egyik fenyőfát a mellette lévő kiszáradó félben lévő fa meg fog 
gyengülni és pár hónap múlva úgyis ki kell vágni. Akkor már jobb ha egyszerre kerül kivágásra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az emlékparkban is komoly probléma van a korábban elültetett fákkal és sövénnyel. Több fa 
kiszáradt és a sövény most a télen foltokban kifagyott. A hősi emlékműnél is kiszáradtak a tuják 
pedig ott még locsolva is volt. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Most fogjuk pótolni a kivágott fákat? 
 

Kómár József polgármester 
 

A kertészek már nem javasolják a pótolást, majd csak kora ősszel. 
 

Kerestély Gyula képviselő 
 

Kerepestarcsán kapható facsemete. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Képviselő-testület  azt javasolja, hogy magunk vegyük meg a facsemetéket és azt ültettessük el? 
 

Kómár József polgármester 
 

Ne csináljuk így, abból csak a baj lesz. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A kertész cég is tud hozni konténeres fákat. 
 

Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Művelődési Ház és 
Sportöltöző előtti fák kivágását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

86/2012.(IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési 
Ház előtti két fenyőfa és a Sportöltöző előtti eperfa önkormányzati területen lévő 
kivágására irányuló javaslatot és mint a közterület tulajdonosa elhatározta a 
Művelődési Házhoz tartozó intézményi területen a veszélyessé vált kiszáradt 1db 
fenyőfa , a Művelődési Ház előtti 325/6 hrsz.-ú közparkban 1 db félig kiszáradt 
fenyőfa valamint a Sportöltözőhöz tartozó intézményi területen lévő 1 db ÉMÁSZ 
által megcsonkított eperfa kivágását. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert az intézményi területen lévő a 
fakivágások és pótlások elvégeztetésére, valamint a közterületen lévő fenyőfa 
engedélyeztetést követő kivágására és szakszerű pótlására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 90 nap 
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 Emlékpartban lévő árok mélyítéséről 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Emlékparkban lévő árkot tegyük rendbe. Szerencsére 
most már teljesen kiszáradt az árok és környéke, így nagy gépekkel is be lehet oda menni. Erre csak 
addig van lehetőségünk, amíg nem jön egy nagyobb esőzés. Javasolja, hogy azonos műszaki 
tartalommal kérjünk árajánlatot a Molnár & Molnár Kft.-től, a TÉR -KŐÚT Kft. és a SZÉ-GÉ 
Trans Kft-től.  
 

A Képviselő-testület egyetértett Kómár József polgármester javaslatával. 
 
 

 Hatvani úti fakivágással kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Előbb meg kell várni, hogy a közútkezelő melyik fákat vágja ki most a felújítás során. A megmaradt 
fák kivágására pedig fakivágási engedélyt kell kérnie az önkormányzatnak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. tulajdonosi hozzájárulásával egy kijelölt más jegyzőtől. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Az utca lakói - egy kivételével - mindenki kérte a tuják kivágását. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A kolozsvári utcai fapótlást is meg kellene gondolni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A kolozsvári utcai fák telepítéséhez kell a szakember segítsége. Ellenkező esetben nem biztos, hogy 
megmaradnak a fák. A kertészektől már kértünk árajánlatot csak nem érkezett még meg. 
 

 Magyar Daganatos, Leukémiás Gyerekekért Alapítvány támogatási kérelme 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jövőre az önkormányzat év elején, előre kiírt pályázat keretében fogja csak a szervezeteket 
támogatni. A pályázati felhívásra benyújt kérelmek alapján fog dönteni a támogatás mértékéről a 
rendelkezésre álló keretösszegig a Képviselő-testület, ezt is az új jogszabály írja elő. Így már utóbb 
beérkezett kérelmekre támogatást nem fog tudni adni a Képviselő-testület. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

De ezt majd tudni fogják a támogatott szervezetek? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A honlapon és más módon is meg lesz hirdetve a pályázati kiírás. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kapjon támogatást? Mennyit adjunk, 15.000 Ft-ot? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem kifejezetten egy gyermeket támogathatunk, hanem az Alapítványt és az Alapítvány fogja a 
beteg gyermeket támogatni. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Kérdéses, hogy a kapott támogatásból ténylegesen mennyi jut el a beteg gyermekhez. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az a baj ezekkel az Alapítványokkal, hogy a működésüket nem látjuk át. A kapott támogatással 
nekik is számlával kell elszámolni. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 
Kapjon 10.000 Ft-ot az Alapítvány. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Magyar Daganatos, 
Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 10.000 Ft-os támogatását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

87/2012. (IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Daganatos, 
Leukémiás Gyerekekért Alapítvány (Budapest) kérelmére úgy határozott, hogy 
a beteg gyermekek gyógyításához 10.000 Ft támogatást biztosít az általános 
tartalékalap terhére. 

          A támogatás felhasználásáról számlával kell elszámolni. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről és 
a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

 Iskolával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Kómár József polgármester 
 
A kistérségben már több önkormányzat is kezdeményezte, hogy az iskolát a Római Katolikus 
Egyház vegye át. Új oktatási törvényjavaslatból kivették azt a részt, hogy az az önkormányzat mely 
fent tudja tartani az iskolát az visszakérheti a Kormányhivataltól. Mivel az új törvényjavaslat ezt 
nem így tartalmazza, most több település az egyháznak átadással próbálja megoldani, hogy ne 
kelljen az iskolát átadnia a Kormányhivatalnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskolába a 2012/2013-as tanévre várhatóan közel 36 
gyermeket íratnak be. Ebben az esetben az önkormányzatoknak majd két első osztályt kell indítania. 
Gondot fog okozni a plusz egy osztály elhelyezése valamint, hogy plusz egy tanárt is fel kell venni. 
A plusz tanárnak három hónapi bérét az önkormányzatoknak kell biztosítania, mert csak 2013. 
január 1-jével kerülnek át a tanárok bérei a Kormányhivatalhoz. Így az iskola 2011. évi 
pénzmaradványát vissza kell forgatni. 
 
 
  A Római Katolikus Egyház támogatásával kapcsolatban 

 
Kómár József polgármester 
 
Amikor a Képviselő-testület zárt ülés keretében megbeszélte a Római Katolikus Egyház 2011. évi 
támogatás visszautalását ő akkor mérgében felállt és kiment. Akkor történt az, hogy Papp Ákos 
képviselő úr vállalta, hogy megbeszéli ezt a problémát az Atyával. 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Első körben arról volt szó, hogy a körjegyző asszony előtte beszél erről az Atyával. Egy hét múlva 
pedig arról volt szó, hogy majd ő megbeszéli ezt az Atyával.  
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Zárt ülésen hozta fel a témát és ott azt kérdezte, hogy mi legyen a támogatással. Ismertette a 
Képviselő-testülettel, hogy a Római Katolikus Egyház nem célnak megfelelően használta fel a 
támogatást. Akkor mondta Papp Ákos képviselő úr, hogy szombaton lesz Egyháztanács ülés és ott 
elmondja az Atyának ezt a problémát.  
 

Papp Ákos képviselő 
 

Úgy beszéltük meg, hogyha ott a tanácskozáson felvetődik ez a téma, akkor nyílván kezeli és 
elmondja, amit a körjegyző asszony itt a testületi ülésen ezzel kapcsolatban mondott. Kérdezi 
Kapuszta János képviselő úrtól, hogy ugye így beszéltük meg. 
 

Kapuszta János képviselő 
 

Valahogy így volt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az Atya azt mondta, hogy nem hozhatta fel ezt a témát, hogy ezt neki előtte senki nem hozta fel. 
Papp Ákos képviselő úrnak kellett volna ezt ott az ülésen felhozni, hiszen ő ismerte ezt a problémát. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Abban maradtunk a március 19-i ülésen, hogy akkor hozza elő ezt a témát, ha a körjegyző asszony 
előtte megbeszéli ezt az Atyával. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ennyire részletesen nem beszéltük ki ezt a témát. Ezek szerint egymásra vártunk. Rákövetkező 
hétfői napon felhívta Papp Ákos képviselő urat, hogy sikerült-e megbeszélni ezt a problémát az 
Atyával? Akkor mondta, hogy nem került szóba ez a téma, ezért nem beszélt vele. Ezt követően 
Papp Ákos képviselő úr telefonon beszélte meg az Atyával. Ezek szerint kommunikációs probléma 
volt közöttünk. 
 

Kómár József polgármester 
 

Elment az Atyához és beismerte neki, hogy hibázott, mert neki kellett volna ezt a problémát az 
Atyával megbeszélni. Nem kellett volna másra hagynia, csak akkor mérges volt és ki akart maradni 
ebből az egészből. 
Most elment az Atyához úgy hogy ott volt Filcsik István és a kántor Polónyi Erzsike is. Hosszan 
elbeszélgettek. A legnagyobb probléma az volt, hogy az Atyának kevés információ állt 
rendelkezésre. Elmondta, hogy december végén lépett életbe az új törvény, mely ezt előírta. Az 
Atya erről a változásról nem tudott, így már megértette a problémát. Tett az Atyának ígéretet, 
melyet szeretné ha a képviselők ne felejtenének el, a tavalyi támogatás és az idei támogatás alapján 
650.000 Ft-ot kaphatna az Egyház, de ő megígérte, hogy összesen 1 MFt-tal is tudja az 
önkormányzat támogatni a fűtéskorszerűsítést. Jó helyre meg a támogatás. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismételten elmondta, hogy írásban kell kérniük és a célnak megfelelően számlával kell elszámolni a 
kapott támogatásról, mely nem szeretett és harag kérdése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Elmondta az Atyának, hogy konkrét célt kell megjelölni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sőt megállapodást is kell kötni az Egyházzal. Ezzel kapcsolatban van itt egy újabb támogatási 
kérelem is NK7-nek. Minden évben szoktak kapni az önkormányzattól 50.000 Ft-ot zenei napok 
megrendezésére. Idén július 14-én vagy 22-én szeretnék megrendezni 1 órás hangversenyt a Római 
Katolikus templomban. Eddig mindig az Egyházon keresztül támogattuk őket. Az Egyházi 
Alapítvány adta át nekik ezt az összeget, de tudomása szerint megszűnt ez az egyházi Alapítvány.  
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Kómár József polgármester 
 

Mivel az adó 1 %-át nem fizethetik az Alapítványnak így nem sok értelme van neki. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A lényeg az, hogy akár az Egyházon keresztül, akár közvetlenül neki adja az önkormányzat a 
támogatást szabályos számlával kell nekik is elszámolni. NK 7 Nagykökényesen is problémát 
okozott, mert ugyan adtak számlát, de nem teljesen megfelelőt, melyből később probléma is lett.  
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy ne zárkózzunk el a támogatástól, mert abból csak sértődés lesz. Közvetlenül adjuk 
nekik a támogatást azzal a kikötéssel, hogy szigorúan számlával kell elszámolniuk. Javasolja, hogy 
ne az Egyházon keresztül, hanem a Művelődési Ház szakfeladatán keresztül utólagos elszámolással 
támogassuk az NK 7-et. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Nem gondolta volna, hogy nem tudnak számlát adni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Atya azért utalt vissza 350.000 Ft-ot a tavalyi évről, mert azt a támogatást is visszautalta, amit 
az NK 7 részére biztosítottunk. Arról sem tudtak megfelelően elszámolni. Lehetne megbízási 
szerződéssel is, csak akkor jóval kevesebb maradna meg nekik az 50.000 Ft-ból, olyan 30.000 Ft 
körüli összeg. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Előre tisztázni kell, hogy milyen feltételek mellett kaphatják meg a támogatást. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Most vasárnap délután négy órára van egy koncert hirdetve nekik a Művelődési Házban, mely 
szerinte nem biztos, hogy jó ötlet volt. Mise is akkor lesz, nem hiszi, hogy lesz, aki elmenjen erre a 
koncertre. A templomban megrendezett hangversenyen is a hívők fele távozik, hiába van 
egybekötve a misével. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

NK 7 úgy gondolja, hogy rászoktatta már a lakosságot arra, hogy részt vegyenek ilyen 
hangversenyen. Valójában tényleg a vasárnapi mise utáni hangversenyen is alig vannak. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Mise után van remény, hogy ott maradunk, de önálló rendezvényre senki nem fog elmenni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételei, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a NK 7 50.000 Ft-os 
támogatását szigorú elszámolással szavazásra teszi. 
 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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88/2012. (IV.10.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
NK7 nyári koncert megrendezéséhez Török Mátyás kérelmére a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkerete terhére 50.000 Ft támogatást biztosít a 
közművelődési szakfeladaton a célnak megfelelő számla ellenében. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 
Felelős: körjegyző 

Határidő: 15 nap 
 
 
 
 

Kómár József polgármester 
 

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

kmf 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


