73-4/2012.

Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros
üléséről.

Határozat száma:
7/2012.(I.30.)
8/2012.(I.30.)
9/2012.(I.30.)
Rendelet száma:
2/2012.(I.31.)
3/2012.(I.31.)

4/2012.(I.31.)

Tárgy:
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési tervezetének
valamint a falugyűlés beszámolójának közmeghallgatásra terjesztése
Esélyegyenlőségi terv elfogadása
Buszmegálló áthelyezésének kéréséről
Tárgy:
A talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért 2012. évben fizetendő díjak megállapításáról
szóló 17/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Heréd, 2012. február 15.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-4/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30.-i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Papp Ákos képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Román Ernő gazdálkodási előadó;
Lőrincz Mária iskolaigazgató;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Samu Alfonzné képviselő asszony jelezte, hogy
egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok további egy ponttal történő
kiegészítésére, melynek keretében a már elfogadott 2012. évi ivóvíz rendeletünket kell hatályon
kívül helyezni. Valamint az egyebek napirendi pontban az előző ülésen már kiosztott
esélyegyenlőségi tervről is dönteni kell. Az elhangzott módosításokkal a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok megtárgyalását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett fentiek szerint kiegészített napirendi pontok
tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési tervezetének közmeghallgatásra
terjesztése, a falugyűlés anyagának megtárgyalása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A most kiküldött előterjesztés csak egy tervezet, az önkormányzat 2012. évi költségvetését majd
februárban fogadja el a Képviselő-testület. Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik
megtételére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzat költségvetésének elfogadása kétfordulós, első körben az önkormányzatnak a
társulási formában működtetett intézményei költségvetését kell elfogadnia, mely a mai napon
megtörtént. Valamint a korábbi éveknek megfelelően az önkormányzat költségvetését
közmeghallgatás keretében a lakossággal is ismerteti a Képviselő-testület, melyre február 10-én
kerül sor.
Az ÉMOP orvosi rendelő pályázat elszámolása folyamatban van, ha megérkezik a 19.554 eFt
pályázati támogatás az önkormányzat tartalékalapja 5 MFt-tal megemelkedik. A 2012. évre az
SZMSZ szerint az általános tartalékalapot 1 % körül, 2.657 eFt-on terveztük a nem várt kiadások
fedezésére. A tervezésnél bázis alapon terveztünk valamint a rezsi kiadásoknál figyelembe vettük az
5 %-os várható emelkedést.
Már több támogatási kérelem is megérkezett. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szigorodott a
civil szervezetekről szóló jogszabály, mely szerint csak azok a szervezetek kaphatnak 2012. évben
önkormányzati támogatást, akik az előző évben kapott támogatásról számlákkal elszámolnak az
önkormányzat felé.
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Kómár József polgármester
A jelenlegi gazdasági helyzetben jónak mondható a herédi önkormányzat költségvetése.
A beruházásokat a 2011. novemberében elfogadott költségvetési koncepció alapján terveztük.
Az önkormányzatnak továbbra sincs a pályázati előfinanszírozás miatti folyószámlahitelen kívül
tartozása. A kiküldött előterjesztés részletesen tartalmaz mindent. A személyi kiadásoknál a
törvényben előírt béreket és cafetéria juttatást beterveztük.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A talajterhelési díj mértéke 2012. 02.01-től jelentősen megváltozott, mely szerint a csatornára rá
nem kötött háztartásoknak az előző évben felhasznált vízmennyiség alapján a korábbi 120 Ft/m3
helyett 1200 Ft/ m3 talajterhelési díjat kell majd fizetni. A változás alkalmazásával kapcsolatban
még kérdéses, hogy pontosan mikortól kell alkalmazni. De már az eddigi talajterhelési díj
megfizetése is komoly gondot okozott a lakosság körében. A talajterhelési díjról szóló bevallást
márciusig kell benyújtani.
Papp Ákos képviselő
Érdemes lenne kimutatást készíteni azokról, akik nem kötöttek még rá a csatornára és értesítést
küldeni nekik a jogszabályi változásról.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A következő Herédi Hírmondóban lesz erről egy cikk, valamint a falugyűlésen is tájékoztatni
fogjuk a lakosságot erről az új jogszabályi változásról.
Kómár József polgármester
A Heves Megyei Hírlapban már volt erről egy cikk. Az adóügyesnek van kimutatása a talajterhelési
díjat fizetőkről. Tudja, hogy van több olyan háztartás is, mely ugyan kifizette a csatornabekötési
díjat, de mégsem kötött rá a csatornára.
A civil szervezetek támogatása a benyújtott kérelmek alapján történnek a korábbi éveknek
megfelelően egyedi testületi döntést követően. A Holtidő zenekar beszámolójában szerepel, hogy
szeretné az idén ismét megrendezni a rock fesztivált, melyhez szeretnének az önkormányzattól
támogatását kérni. Javasolja, hogy erre a pénzmaradványkor térjük vissza.
A kötelező feladatokat beterveztük. A fejlesztésnél szereplő feladatok kevésnek tűnhetnek, de
mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzatnak már 4 benyújtott pályázata van és még 1 pályázaton
szeretne indulni. Ha a pályázatok nyernek több felújítás és fejlesztés is megvalósulhat.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Orbán Gábor képviselő
Az iskola és az új orvosi rendelő között lévő Vízmű kinek a tulajdonában van? A kerítés elemei
hiányoznak, így az a terület balesetveszélyes.
Kómár József polgármester
A Vízmű Zrt. tulajdonában van, már többször is jelezte ezt a problémát feléjük. Ismét jelezni fog
nekik.
Papp Ákos képviselő
Már tavaly is szó volt róla, hogyha lesz az önkormányzatnak közmunkása az iskolánál lévő kutat
felújítjuk.
Orbán Gábor képviselő
A koncepciós javaslatai közt szerepelt az 56-os emlékműnél egy kopjafa elhelyezése, melyet az
önkormányzattal közösen szeretne a Jobbik megvalósítani. Ha csak a Jobbik fogja a kopjafa
elhelyezést megvalósítani, akkor az önkormányzattól engedélyt kell kérnie.

~ 12 ~

Kómár József polgármester
Nem kell rá engedély.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Képviselő úr nem építési engedélyre, hanem arra gondol, hogy az emlékmű állításához a Képviselőtestületnek hozzá kell járulnia. Függetlenül attól, hogy közösen vagy egyedül csinálja a Jobbik,
testületi döntést igényel.
Az iskola és az óvoda fejlesztését az eredeti költségvetésben nem tervezzük. A zárszámadás után
tud a Képviselő-testület erről dönteni.
Az adót a tavalyi szinten terveztük.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Korrektnek, sőt túl jóindulatúnak tartja, hogy az iskola fűtéséhez egyik társult önkormányzattól sem
kér támogatást a herédi önkormányzat. Az iskola minden évben nagyon visszafogottan tervez.
Szeretné, ha legalább az iskola részleges villamos hálózatának a felújítása ebben az évben
megvalósulna, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az elektromos hálózat elöregedett. Sajnos a
sajtóban napi szinten lehet hallani, olvasni elektromos hiba miatti tűzesetekről.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Román Ernő pénzügyes kollégánk javasolta, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 1 MFt-os
jólteljesítési biztosítékával a céltartalékot emeljük meg. Kérdezi, hogy a szabad pénzeszközöknél a
tartalékot csökkentsük, vagy a hitelkeretet növeljük ezzel az 1 MFt-tal?
Kómár József polgármester
Szerinte a hitelkeretet növeljük 1MFt-tal, mert ha megérkezik az ÉMOP orvosi rendelő pályázati
támogatás, akkor rendeződik az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Véleménye szerint ezzel a változással elfogadható az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetési tervezete.
A falugyűlési beszámolót a polgármester készíti el. Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek
észrevétele, kiegészíteni valója a falugyűlési beszámolóval kapcsolatban?
Papp Ákos képviselő
A 6. oldalon eltérés van, mert a gyermekszületési támogatásban részesülőnél 16 fő szerepel, holott
csak 13 gyermek született.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valószínűnek tartja, hogy azon gyermekek után, akik előző év december végén születtek, a szülők a
támogatási kérelmüket csak az új évben tudták benyújtani ezért lehet több a támogatás, mint a
születések száma. De ennek utána fogunk nézni.
A lakosság száma jó. Ez alapján a szám alapján kapja a herédi önkormányzat a normatívákat. Az
előző évhez képest 3 fővel emelkedett.
György Istvánné alpolgármester
Javasolja, hogy a falugyűlésen hangsúlyozza ki a polgármester, hogy csak is kiírt pályázati
feladatokra lehet pályázni az önkormányzatnak és az elnyert támogatási összeget csak a pályázott
feladatra lehet fordítani, nem pedig arra, amire az önkormányzat szeretné.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az elhangzott 1 MFt-os
módosítással az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési tervezetét és a falugyűlési
beszámoló közmeghallgatásra és falugyűlésre való terjesztését szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
7/2012.(I.30.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyzőkönyv
mellékletét képező - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által véleményezett
2012. évi költségvetés tervezetét, valamint a 2011. évben végzett munkáról és a
2012. év terveiről szóló beszámolót és tájékoztatót megtárgyalta és azoknak a
falugyűlés elé történő terjesztésre határozza el.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a költségvetést és a
beszámolót ismertesse a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson,
valamint a 2012. évi költségvetést terjessze a Képviselő-testület 2012.02.13.-i
ülése elé elfogadásra.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az új államháztartási
szabályokra és a szakfeladatok esetleges módosulásaira is figyelemmel az
elfogadott alapelvek szerint készítse el a költségvetési rendelet-tervezetet azzal
a módosítással, hogy céltartalékba kell helyezni a hulladékszállító cég által
adott 1 millió Ft jól teljesítési biztosítékát.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Lőrincz Mária iskolaigazgató elköszön és távozik az ülésről.
II.

Napirendi pont

Talajterhelési díj rendelet módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Felkéri a körjegyző asszony a napirendi pont ismertetésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A törvény módosítás február 1-jétől lép hatályba. Korábban már említette, hogy a talajterhelési díj a
tízszeresére fog emelkedni. Ennek a díjnak a mértékét nem az önkormányzat állapítja meg, hanem a
környezetterhelésről szóló törvény írja elő.
Kómár József polgármester
Várható volt, hogy meg fogják emelni a talajterhelési díj mértékét. Ennek ellenére ki szeretné
hangsúlyozni, hogy az önkormányzat meglévő helyi adófajtáit nem kívánja megemelni, sem új
adófajtát bevezetni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a talajterhelési díj rendelet
módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A.
§ (2) bekezdésében valamint a 26 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására a következőket rendeli el:
1. §.
(1) A talajterhelésről szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §
(4) bekezdése helyébe a következő lép:
„(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12.§. (3) bekezdésében meghatározott összeg.”
(2) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) A terhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján
megállapított terhelési díj 20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben
75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.”
2. §
Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
III. Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Felkéri a körjegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Három változás indokolta a módosítást:
1. Önköltség számítás alapján az önkormányzat által biztosított szociális ebéd díja emelkedett
20 Ft-tal így 345 Ft-ba kerül egy ebéd.
2. Megszűnt a méltányossági alapon biztosított lakásfenntartási támogatás, így a támogatás
megítélése jegyzői hatáskörbe átkerült. Szeptembertől a Képviselő-testület ezt a hatáskört a
polgármesterre ruházta át, ezentúl viszont a jegyző dönti el.
3. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség emelkedése miatt a temetési segély összegét
200 Ft-tal megemeljük 11.200 Ft-ra.
Papp Ákos képviselő
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban az részesül, akinek megszűnik a munkanélküli ellátása?
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, azok kapják az FHT-t, ehhez még jövedelmi és vagyoni feltételek teljesítése is kell.
Az FHT-sok a mindenkori nyugdíj minimum 80 %-át kapják. Az idei évben is fog a KÖVIZIG
pataktakarításra közmunkásokat alkalmazni.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy a kiközvetített emberek fele nem fogja felvenni a munkát.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a szociális rendelet
módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, valamint
92. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a
következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 3. Aktív korúak ellátása 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 3. § (1)
bekezdés lép
„3.§ (1) Az aktív korúak ellátása keretében a foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT), és a
rendszeres szociális segélyt (RSZS) a körjegyző az Szt. 33-37/C. §-ai szabályai alapján
állapítja meg és folyósítja, és a jogosultság feltételeit évente felülvizsgálja.”
2. § A R. 4. Lakásfenntartási támogatás 4. § helyébe a következő lép:
„4. § A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos hatáskört az
önkormányzat körjegyzője gyakorolja a Szt. 38. – 39. §-ában szabályozottak szerint.”
3. § A R. 7. Temetési segély 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a,
11.200,- Ft.”
4. § A R. 1. mellékletének a) pontja Szociális étkeztetés térítési díja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ a) Szociális étkeztetés (norma+önköltség-normatíva + ÁFA) br. 345 Ft/ebéd”
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. február 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet 4. §-a 2012. március 1- jén lép hatályba.

kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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IV. Napirendi pont
A 2012. évi ivóvíz rendelet hatályon kívül helyezése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jogszabályi változás miatt a 2012. évre elfogadott ivóvíz rendeletünket hatályon kívül kell helyezni.
A mai napon a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től kaptunk egy tájékoztató levelet, mely alapján az előző
évhez képest csak 2,56 %-kal emelkedhetnek a díjak. Így a 2012. évre helyi rendelettel elfogadott
281 Ft + Áfa ivóvízdíj 276,91 Ft + Áfa-ra, a 234 Ft +Áfa elfogadott szennyvízdíj 230,76 Ft + Áfara csökken a jogszabályi változásnak megfelelően. A rendeletet azért kell hatályon kívül helyezni,
mert megszűnt az önkormányzatok ármegállapító jogköre a vízdíjnál, ezentúl miniszteri rendelet
lesz rá.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a 2012. évi ivóvíz rendelet
hatályon kívül helyezését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
2012. évben fizetendő díjak megállapításáról szóló 17/2011.(XI.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11.§. (1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján, mint árhatóság a víz és szennyvízelvezetés hatósági
díjmegállapítás jogkörének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.CCIX. tv. 65. § (1)
bekezdésében foglalt változására tekintettel a 2012. évi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló
17/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz és csatornadíj
megállapításáról szóló 17/2011. (XI.29.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2. §
E rendelet 2012.február 1-jén lép hatályba.
k.m.f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
V.

Napirendi pont

Kérdések, egyebek
 Esélyegyenlőségi tervről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az esélyegyenlőségi terv 2011. év végére elkészült. A január 12-i rendkívüli ülésen már kiosztottuk
a képviselőknek. Az esélyegyenlőségi tervben annyi változás történik, hogy az Alkotmányra való
hivatkozás helyébe az új Alaptörvény hivatkozása lép. Az önkormányzatnak rendelkeznie kell
esélyegyenlőségi tervvel ellenkező esetben 2012.-ben nem részesülhet egyetlen pályázatból sem.
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Kómár József polgármester
A Kistérségen keresztül készültek az önkormányzatok esélyegyenlőségi tervei, mert így lényegesen
olcsóbban sikerült elkészíttetni. A terv 6 évre szól, melyet 2-3 évente felül kell vizsgálni.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az esélyegyenlőségi terv
elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
8/2012.( I.30.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - „Az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV.
törvény kritériumai szerint - a Kistérségi Többcélú Társulás Tanács
megrendelése alapján- az Edify Tanácsadó Iroda által elkészített Heréd Község
Települési Esélyegyenlőségi programja 2012.-2016. című dokumentumot
elfogadja, azzal a módosítással, hogy az 1949: XX. törvényre, az Alkotmányra
hivatkozás helyett az Alaptörvényre hivatkozás lép.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérségi
társulást értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Kóbor kutyákkal kapcsolatban
Orbán Gábor képviselő
Az Ady E. utca végén két keverék kutya kóborol. A Petőfi utcában az egyedül lakó néninél is sok a
kutya, nála panaszkodtak a környékbeliek. Kéri, hogy intézkedjen az önkormányzat ezekben az
ügyekben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jelezni fogja a Kutyahűség alapítványnak ezeket a problémákat.
 Kökényesi úti buszmegálló áthelyezésének kérése
(Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Pintér Imréné kérelmét.)
Kerestély Gyula képviselő
A KRESZ szabályai szerint a busznak a tábla vonalával párhuzamosan kell megállnia. Ezért
javasolja, hogy a buszmegálló táblát tegye feljebb Nagykökényes felé az önkormányzat és meg kell
még oldani a vízelvezetést.
Orbán Gábor képviselő
A tegnapi napon pár képviselővel megtekintettük a helyszínt. Valóban tennie kell az
önkormányzatnak ez ügyben.
Kómár József polgármester
Addig, amíg az útfelújítás meg nem valósul, nem tudunk mit tenni, mert ez országos közút és most
kezdődik a felújítása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy hozzon a Képviselő-testület egy határozatot arról, hogy a kérelmet megtárgyalta és
a probléma megoldása érdekében felveszi a kapcsolatot a Magyar Közútkezelő Kht.-val. Végleges
megoldás ez ügyben a Magyar Közútkezelő Kht. által végzendő útfelújítással egyidejűleg várható.
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Papp Ákos képviselő
Pintér Imréné már a Magyar Közútkezelőnek is írt levelet, ahonnan azt a választ kapta, hogy a
problémát a helyi önkormányzatnak kell megoldania. Szerinte az előbbiekben elhangzottak alapján
már az is megoldás lenne, ha a járdát meghosszabbíttatnánk, az útpadkát lemaratnánk, mert a
buszok miatt ott már egy nagy gyűrődés van és a víz már nem folyik le, valamint az útszélét kellene
feltölteni kővel.
Orbán Gábor képviselő
Ha a táblát fentebb visszük, akkor sem fog a busz ott megállni, mert az embereknek a sárba kellene
le és felszállniuk.
Kómár József polgármester
Mindenképp a problémát az újfelújítás alkalmával kellene megoldani. Javasolja, hogy a körjegyző
asszony által elmondottak alapján hozzon határozatot a Képviselő-testület, aki ezzel egyetért
szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
9/2012.( I.30.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pintér
Imréné kérelmét, melyben a Kökényesi úti buszmegálló áthelyezését kérte. A
Képviselő-testület úgy határozat, hogy felveszi a kapcsolatot a Magyar
Közútkezelő Kht.-val, egyeztet a 2111.-es számú közút felújítása alkalmával a
buszmegálló áthelyezésének lehetőségéről.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, a határozat szerint a Magyar
Közútkezelő Kht. levélben történő megkeresésére valamint felkérik, hogy az
ügyben tett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőt
értesítse.
Határidő: értesítésre: 15 nap
kapcsolat felvételre: 30 nap
Felelős: értesítésre: körjegyző
kapcsolat felvételre :polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony kiosztja az önkormányzat új közbeszerzési
szabályzatát, melyet majd a következő ülésen fog a Képviselő-testület elfogadni.
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
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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