73-16/2012.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. augusztus 31.-én 18 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Határozat száma:
Tárgy:
154/2012.(VIII.31.) Iskolabusz szolgáltatásra Lakatos Lajos egyéni vállalkozó megbízása
Bio-Pannónia Kft.-vel a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés
155/2012.(VIII.31.)
megszüntetése
Hatvani
Városgazdálkodási
Zrt.-vel
átmeneti
időre
hulladék
156/2012.(VIII.31.)
közszolgáltatásra szerződéskötés
157/2012.(VIII.31.) KEOP-1.1.1/B/10-11pályázaton való indulásról
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat miatt Hatvan és Környéke Települési
158/2012.(VIII.31.)
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz csatlakozás
KEOP-1.1.1/B/10-11 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék159/2012.(VIII.31.)
gazdálkodás Fejlesztése Társulásban képviseletről
160/2012.(VIII.31.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Társulás Felügyelő Bizottságába delegálás
161/2012.(VIII.31.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Társulással kapcsolatos jognyilatkozatokról
162/2012.(VIII.31.) Iskola TÁMOP pályázaton indulásához hozzájárulás
163/2012.(VIII.31.) Porsche Hungary Kft. részére terület bérbeadása

Heréd, 2012. szeptember 17.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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73-16/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2012. augusztus 31.-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 képviselő jelen van. Papp Ákos
képviselő jelezte, hogy a későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez. Orbán Gábor képviselő
pedig jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására. Felkéri a képviselőket
javaslataik megtételére. Mivel nincs, a meghívóban feltüntetett napirendre tett javaslatot, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a napirendi pontok tárgyalására tett
javaslattal egyhangúan egyetértett.
I. Napirendi pont
Iskolabusz szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
(Az ajánlat írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Az iskolabusz szolgáltatásra kötött szerződésünk 2012. augusztus 31-ével lejárt. A szolgáltatást végző
Lakatos Lajos vállalkozó írásban jelezte az önkormányzat felé, hogy továbbra is nagyon szívesen
vállalja a szállítást a 2011/2012-es tanévben megállapított áron. A két társult önkormányzat
polgármestere is egyetértett azzal, hogy továbbra is Lakatos Lajos vállalkozót bízzuk meg a
szolgáltatással, mert elégedettek a munkájával. Az iskolaigazgató is maximálisan meg van elégedve az
iskolabusz szolgáltatással.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a határozati javaslatot. Január 1-jétől még nem tudni, hogyan fog változni az iskolabusz
szolgáltatás, hiszen valószínűleg megszűnik az iskolabusz normatívája. A szerződés tartalmazza, hogy
jogszabályváltozás esetén a szerződés megszűnik.
Kómár József polgármester
Tudomása szerint lesz átmeneti időszak épp azért, hogy a változásra fel tudjanak az önkormányzatok
készülni. Ebben az időszakban talán lesz pályázati lehetőség is a szolgáltatásra.
Szeptember 30-ig kell az önkormányzatoknak nyilatkozni arról, hogy megkívánják-e tartani
iskolájukat. Október 31-ig pedig határozatban is rögzíteni kell ezt a szándékot. Valószínűnek tartja,
hogy rendkívüli ülés keretében kell a három társult önkormányzatnak dönteni az iskola további közös
működtetéséről.
György Istvánné alpolgármester
A döntéshez azt is tudni kellene, mivel jár, ha az önkormányzat megtartja az iskoláját.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Több környékbeli önkormányzat már úgy döntött, hogy átadja iskoláját az Egyháznak, holott nincs
semmilyen pontos információ azzal kapcsolatban, hogy mivel jár, ha megtartja az önkormányzat az
iskolát. Kérdés, hogyan fog az iskola működni, milyen finanszírozás lesz.
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Kómár József polgármester
Január 1-jétől mindenfajta normatíva megszűnik. Az iskola költségvetésében a legnagyobb tételt a
tanárok bére képezi. Ha elviszik január 1-jétől a tanárok bérét a Kormányhivatalhoz csak a fenntartási
költségeket valamint a technikai dolgozók bérét kell biztosítaniuk a társult önkormányzatoknak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdés még, hogy az iskolatitkár technikai dolgozónak számít vagy sem.
György Istvánné alpolgármester
Szerinte technikai dolgozó, mert előző munkahelyén ő is iskolatitkár volt és ott a technikai dolgozók
közt szerepelt.
Kómár József polgármester
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem tartja meg az iskolát, hanem átadja az államnak, akkor a
faluban azt fogják mondani, hogy az önkormányzat eladta az iskolát.
György Istvánné alpolgármester
Később lesz lehetőség arra, hogy visszakérjük az iskolát?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Valószínűleg lesz rá lehetőség, de csak mindig a tanév megkezdés előtt, évközben nem lesz lehetőség
a váltásra.
György Istvánné alpolgármester
A tapasztalat és a gyakorlat fogja eldönteni, hogyan is döntsünk.
Kerestély Gyula képviselő
Az iskolán az elmúlt időszakban jelentős fejlesztést hajtott végre az önkormányzat. Ha elkerül az
iskola az önkormányzattól félő, hogy az iskola mostani állapotából csak veszíteni fog.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a munkatervben szereplő szeptember 10-i ülést szeptember
17-re szeretnék áttenni, mert a héten Állami Számvevőszéki ellenőrzés volt, mely teljes egészében
lefoglalta őt is, a pénzügyeseket is és így nem tudtak a féléves költségvetési beszámoló elkészítésével
foglalkozni. A féléves költségvetési beszámolót szeptember 15-ig kell a Képviselő-testület elé
terjeszteni a jogszabály szerint, mely szombat, a következő munkanap a hétfő.
Kómár József polgármester
A Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Hivatalának szeptember 30-ig jelezni kell, hogyan
döntöttünk az iskolával kapcsolatban. De most térjünk vissza az iskolabusz szolgáltatásra.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az iskolabusz szolgáltatásra
Lakatos Lajos megbízását a körjegyző által elmondottak szerint szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
154/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-KerekharasztNagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás gesztora úgy határozott, hogy a
2012/2013 tanévre az iskolabusz szolgáltatással Lakatos Lajos (3024 Lőrinci-Selyp,
Lőcsei utca 14.) egyéni vállalkozót bízza meg 2012.09.01-tól 2013.08.31-ig napi
20.000,-Ft + 27 % Áfa díjazásért.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármesterét a szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
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II. Napirendi pont
Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötésére
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
A Bio-Pannónia Kft. jelezte, hogy augusztus 31-ével szeretné felmondani a vele kötött
közszolgáltatási szerződést, mert nem tudja a jövőben vállalni a hulladékszállítást. A szolnoki
Energolhoz tartozó Bio-Pannónia Kft.-t a Hatvani Városgazdálkodási Közhasznú Zrt. megvásárolta és
vállalta, hogy azon településeken, ahol a Bio-Pannónia Kft.-vel érvényes közszolgáltatási szerződés
van továbbra is elszállítják a hulladékot.
Két határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek egyikben elfogadja a Bio-Pannónia Kft.
felmondását közös megegyezéssel, a másikban pedig a hulladékszállítási közszolgáltatásra átmeneti
időre a Hatvani Városgazdálkodási Zrt.-vel köt új szerződést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Képviselő-testület abban az esetben fogadhatja el a Bio-Pannónia Kft. felmondását a kötelező 6
hónapos felmondási idő nélkül, ha biztosított a zavartalan közszolgáltatás. Mivel a Bio-Pannónia Kft.t megvásárló Hatvani Városgazdálkodási Zrt. jelezte felénk, hogy átvállalja a hulladékszállítást így
elfogadható a Bio-Pannónia Kft.-vel az azonnali szerződésbontás Azt még nem tudjuk 2013.01.01-től,
hogyan alakul a hulladékkezelési közszolgáltatás rendszere, de ha a jelenlegi rendszer marad
közbeszerzést kell ismét kiírnunk.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Bio-Pannónia Kft.
közszolgáltatási szerződés felbontását 2012. augusztus 31-vel, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
155/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bio-Pannónia Kft-vel (cg.száma:
10-09-023367, székhelye: 3000. Hatvan, Szepes Béla u.2.) 2012. május 29. napján
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására megkötött közszolgáltatási szerződést
a Bio-Pannónia Kft. kezdeményezésére 2012. augusztus 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (megszüntető okirat aláírására)
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
A Hatvani Városgazdálkodási Zrt.-vel átmeneti időre közszolgáltatási szerződéskötését, szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
156/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete a Bio-Pannónia Kft-vel fennálló közszolgáltatási
szerződése 2012. augusztus 31-ével megszűnésére tekintettel a hulladékgazdálkodásról
szóló mód. 2000. évi XLIII. tv. 28.§ (7) bek-re figyelemmel úgy dönt, hogy 2012.
szeptember 1. napjától kezdődően a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására
kiírandó közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig terjedő határozott időre –
ideiglenes jelleggel – a Bio-Pannónia Kft-vel kötött szerződési feltételekkel és azzal
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azonos díjazásért közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (3000. Hatvan, Szepes B. u.2.) a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, szállítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (aláírásra)
Felelős: Kómár József polgármester
III. Napirendi pont
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázaton történő részvételhez döntések meghozatala
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Korábbi ülésen már döntöttünk arról, hogy részt kívánunk venni a KEOP-1.1.1/B/10-11 települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázaton. Hatvan módosította a
benyújtott pályázati anyagát, mert már nem csak szelektív, hanem kommunális hulladékgyűjtésre is
szeretne pályázni.
Hatvannak a pályázathoz Társulást kell létrehoznia, valamint Hatvanban
hulladékgyűjtő telepet kell kialakítania.
Az önkormányzatnak a kötelező feladatellátásra, azaz a hulladékszállításra közbeszerzést kellene
kiírni, de a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy elkerüljük a közbeszerzés kiírását amennyiben
saját tulajdonú céggel oldjuk azt meg.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jogszabály szerint amennyiben egy közbeszerzés eredménytelen átmeneti időszakra 6 hónapra
mentesülhetünk a közbeszerzés alól. Abban az esetben, ha az önkormányzat tagja egy olyan cégnek,
mely hulladékszállítást végez teljesen mentesül a közbeszerzés alól, mert a kiíró és a lehetséges
pályázó ugyanaz.
Kómár József polgármester
Hatvan város tervei közt szerepel, hogy január 1-jével létrehoz egy Kft., mely hulladékszállítással
foglalkozna. Ha ennek az új Kft.-nek tagjai leszünk, akkor mentesülünk a közbeszerzés alól.
A
Kistérség valamennyi polgármestere - egy kivétellel - kinyilvánította, hogy szeretne tagja lenni ennek
a Kft.-nek. Egy közbeszerzés 300.000 - 350.000 Ft-ba kerül, ha csak ezzel az összeggel szállunk be a
Kft.-be már akkor is tulajdonosok leszünk és mentesülünk a közbeszerzés alól.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jelen esetben azt kell nézni, hogy a szállítás gazdaságos-e az önkormányzat részére. Sok esetben,
amikor valódi verseny van a piacon nagyon is gazdaságos tud lenni egy jól kiírt közbeszerzés.
Papp Ákos képviselő megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre
emelkedett.
Kómár József polgármester
Hatvan ki fog lépni a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból. Jelen pillanatban
folyik a hatvani hulladéktároló engedélyezése, mely kb. még tíz évig tudja fogadni a környező
településekről a hulladékot. A Kistérségi ülésen több polgármester javasolta, hogy közösen, együtt
lépjünk ki a Hulladékgazdálkodási Társulásból és az esetleges perhez, hozzunk létre pertársaságot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépés nem biztos, hogy jó dolog, hiszen már korábban
kiszámoltuk, mennyibe kerülne a szerződés felmondása az önkormányzatnak. Két évvel ezelőtt kb.
3 Millió Ft kártérítést kellett volna fizetnie a kilépésért.
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Kómár József polgármester
A Társulási szerződést a lerakót üzemeltető AVE is megszegte. A Hulladékgazdálkodási Társulásban
szereplő vagyonelemek közül 8 vagyonelem eltér a szerződésben foglaltaktól – pl. nem valósul meg a
káli átrakó; a Hejőpapi átrakóban nem készült el a szociális helység.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor azt kell kimutatni, hogy ez feljogosítja-e az önkormányzatokat arra, hogy kilépjenek a
Hulladékgazdálkodási Társulásból. Vagy esetleg követelni kell, hogy készítse el. A Képviselő-testület
akkor tud ebben az ügyben dönteni, ha tisztán látja milyen következményei lehetnek annak, ha kilép a
Hulladékgazdálkodási Társulásból.
Kómár József polgármester
Jelenleg tonnánként17.000 Ft az átrakói díj, melyet a lakosságnak kell megfizetni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye, hogy nem vezet sehova a perközösség, ha jogos a követelés. Hasonló helyzetet
eredményezhet, ha kilépünk a Hulladékgazdálkodási Társulásból, mint a mostani Baucont
csatornahálózat ügy.
Kómár József polgármester
Nem lehet összehasonlítani a két dolgot, teljesen más a helyzet itt. Mivel járunk jobban, ha csak
Hatvanba kell vinni a hulladékot, vagy ha Hatvanba átrakják és elviszik Hejőpapiba?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hogy lesz, lerakói díj, akkor is tudták, amikor beléptek, a mértékét meg mi magunk a Társulás fogadja
el. Továbbra is kockázatosnak tartja a Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépést. Ha az
önkormányzat kilép a Hulladékgazdálkodási Társulásból, meg kell fizetnie a jogos kártérítést. Egy
szerződés nem arra való, hogy amikor már nekünk nem kedvező kilépjük belőle.
Visszatérve a közbeszereztetéshez megkérdezte Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértőtől mikor nem
kell közbeszerzést kiírni. A szakértő állásfoglalása, hogy abban az esetben mentesülhetünk a
közbeszerzés alól, ha az önkormányzat SZMSZ-ében vagy költségvetési rendeletében kizárólagos
jogot biztosít annak a cégnek, aki a szállítást végzi és ennek tagja ez önkormányzat is.
Kómár József polgármester
A Hulladékgazdálkodási törvény jelentősen változott ebben az évben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
De a közbeszerzési jogszabály nem változott. tehát ha tagjai leszünk a hulladékszállítás végző cégnek
nem szabad elfelejteni, hogy vagy az SZMSZ –ben, vagy a költségvetési rendeletünkben kizárólagos
jogot biztosítsunk neki.
Kómár József polgármester
Visszatérve a KEOP pályázathoz. Nemcsak a Társuláshoz való csatlakozásról kell dönteni a
Képviselő-testületnek, hanem a Felügyelő Bizottságba való képviseletről is, ahol már neveknek kell
szerepelni a határozatban. A Felügyelő Bizottságba javasolták tagnak őt is.
Papp Ákos képviselő
Milyen kötelezettséget fog ez jelenteni az önkormányzatnak?
Kómár József polgármester
Korábban úgy terveztük, hogy e pályázat keretében szeretnénk egy új traktort vásárolni. Sajnos a
vásárlásnak komoly feltételei vannak pl.: a faluban megfelelő hulladékudvart kell kialakítani. Így csak
a három kukás rendszer kialakításában fog az önkormányzat részt venni, melyhez a plusz két kukát
kell megvásárolnunk. A megvásárolt kukákat pedig a lakosság részére továbbértékesíthetjük.
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György Istvánné alpolgármester
A kukák színesek lesznek?
Kómár József polgármester
Igen, színes kukák lesznek.
György Istvánné alpolgármester
Mikorra várható, hogy beindul a szelektív hulladékgyűjtés?
Kómár József polgármester
Várhatóan 2014-ben már ily módon fog a hulladékgyűjtés működni. A hulladékszállításhoz a Hatvani
Városgazdálkodási Zrt. nemcsak a céget vásárolta meg, hanem a telephelyét is. A komposztálásnak és
a szelektív hulladékgyűjtésnek költségei nem lehetnek, hiszen a pályázati kiírás szerint önköltségen
kell működtetni mind a két tevékenységet.
Papp Ákos képviselő
Tehát az elhangzottak alapján azt javasolja a polgármester úr, hogy lépjünk be ebbe a Társulásba?
Kómár József polgármester
Korábban már nyilatkoztunk róla, hogy részt kívánunk venni ebben a Társulásban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha csatlakozunk a Társuláshoz, akkor a kukás rendszer kiépítéséhez a kukák önerejét kell biztosítani,
mely közel 1,2 MFt-ba fog kerülni. Várható, hogy lesz még valamilyen működési költsége is a
Társulásnak.
Papp Ákos képviselő
A Hejőpapi Hulladékgazdálkodási Társulás meddig működne még?
Kómár József polgármester
25 évre kötöttük a szerződést, melyből talán 4 év telt el eddig.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Több ideje működik már a Hulladékgazdálkodási Társulás.
Kómár József polgármester
Maga a pályázat tartalmazza a Társulás működési költségét is, így nincs hozzájárulás a társult
önkormányzatok részéről.
Papp Ákos képviselő
Ha nem nyer a pályázat, akkor nincsen kötelezettség. Ha nyer a pályázat, akkor kérdés mi lesz a
Hejőpapi Társulással, valamint kötelezettségként a két kuka önerejét kell az önkormányzatnak
biztosítania. Különféle autók fogják a hulladékot szállítani?
Kómár József polgármester
Nem, egy autó fogja hordani az összegyűjtött hulladékot, de mindig máshová kerül a begyűjtött
hulladék, attól függően, hogy melyik kukát üríti.
Papp Ákos képviselő
A Kistérség minden önkormányzata csatlakozik ehhez a Társuláshoz?
Kómár József polgármester
Igen, sőt még Jászfényszaru is csatlakozik hozzá.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KEOP pályázaton való
indulását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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157/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú, KEOP-1.1.1/B/10-11
kódszámú pályázatra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
KEOP pályázat miatt Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társuláshoz csatlakozását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
158/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú pályázat
benyújtása érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1)
bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
néven létrejövő, jogi személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni.
Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képező társulási megállapodását elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek
ismeri el és felhatalmazza Kómár József polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. ( a társulási megállapodás aláírására )
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
KEOP Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás képviseletét,
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
159/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Heréd Község
Önkormányzatát a polgármester képviseli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármester
Kómár József polgármester
KEOP Társulás Felügyelő Bizottságába delegálását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
160/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsági tagjának az
alábbi személyt delegálja:
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név.: Kómár József ( sz.: Budapest 1951.08.03., an.: György Mária, adóazonosító jele:
8308941117) 3011. Heréd, Kökényesi út 2/A. szám alatti lakos.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármestere
Kómár József polgármester
KEOP Társulással kapcsolatos jognyilatkozatot, szavazásra teszi azzal a módosítással, hogy saját
önkormányzati SZMSZ-ünkre utalás kerül csak bele a § nem szükséges.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
161/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Képviselő-testülete felhatalmazza Kómár József polgármestert, hogy a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsában a Heréd Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott átruházott hatáskör
gyakorlása során a Társulással kapcsolatos szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kómár József polgármester
IV. Napirendi pont
Egyebek, kérdések
 TÁMOP-3.1.4 pályázathoz hozzájárulás kérése
Kómár József polgármester
Az iskolaigazgató levélben kérte, hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázat benyújtásához szüksége lenne a
Képviselő-testület támogató döntésére. A TÁMOP-3.1.4 pályázatról annyit tudunk, hogy 100%-os
intenzitású, azaz nem igényel saját forrást; és minimum 5 MFt támogatáshoz lehet jutni.
A
benyújtási határidő szeptember 15. volt eredetileg, de talán kitolták szeptember végéig.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Magát a pályázati lehetőséget a Hivatal is megkapta és továbbküldte az iskolának.
Kómár József polgármester
Az iskola jövőbeni fenntartásával kapcsolatban továbbra sem rendelkezünk megfelelő információval.
A pályázat benyújtásához szükség van a Képviselő-testület döntésére. Felhívta az iskolaigazgató
figyelmét arra is, hogy a pályázattal kapcsolatos költségeket az iskolának kell vállalnia. Az
iskolaigazgató ezt tudomásul vette.
Papp Ákos képviselő
A napokban olvasta valamelyik újságban, hogy a 2.000 vagy 3.000 fő feletti településeknek
nyilatkozniuk kell, hogy meg akarják-e tartani az iskolájukat.
Kómár József polgármester
Igen, szeptember 30-ig kell nyilatkozni arról, hogy szeretnénk-e megtartani az iskolát, és október 31ig erről határozatot is kell hoznia az önkormányzatoknak.
Papp Ákos képviselő
Ha megtartjuk az iskolát, akkor a fenntartását teljes egészében a három társult önkormányzatnak kell
finanszíroznia?
Kómár József polgármester
Igen, és pluszba még a technikai dolgozók bérét is nekünk kell biztosítani.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az első napirendi pontban már megtárgyalta ezt a Képviselő-testület, de mivel Papp Ákos képviselő
úr később csatlakozott az üléshez röviden elmondja, hogy jelenleg milyen információk állnak a
rendelkezésünkre. Valóban dönteni kell az iskola további működtetéséről, de erről közösen a három
társult önkormányzatnak kell majd döntenie. Sajnos még nem látjuk tisztán, hogy mely feladatok
maradnak az önkormányzatoknál és annak finanszírozásához milyen támogatást kapunk az államtól.
Ha a mostani rendszer marad, akkor az iskola kb. 72 MFt-os költségvetéséből személyi kiadásokon
túli közel 20 MFt-ot a társult önkormányzatoknak kell közösen biztosítaniuk, melyet nem biztos, hogy
a társult önkormányzatok vállalni tudnak.
Kómár József polgármester
Az már biztos, hogy a különböző normatívák meg fognak szűnni. Ha az iskola fenntartásának
vállalása mellett döntünk, akkor a SZJA-ba, a helyi iparűzési adóba és kompenzációba nem nyúlnak
bele, akkor nem lesz baj, mert az akkor fedezi az iskola működtetését. De ha abba is bele fognak
nyúlni, akkor komoly probléma lesz az iskola fenntartása.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezért mondta az előbb, hogy akkor lesz baj, ha az ez évi hozzájárulástól jóval magasabb összegű
hozzájárulást kell kérni a társult önkormányzatoktól, mert láthattuk év elején, hogy a két másik társult
önkormányzat nem örült a magasabb hozzájárulás fizetésének.
Térjünk vissza a pályázatra. Tehát ezzel a pályázattal kapcsolatban Lőrincz Mária iskolaigazgatónak
kell mindent intéznie és a pályázat többletköltségeit sem tudja vállalni az önkormányzat, azt teljes
egészében az iskolának saját költségvetéséből kell biztosítania?
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az iskola TÁMOP-3.1.4
pályázaton való indulását, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
162/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrincz Mária
iskolaigazgató javaslatát megtárgyalta és támogatja az intézmény TÁMOP-3.1.4
pályázaton indulását azzal, hogy a pályázattal kapcsolatos költségeket az
intézmény költségvetéséből fedezik.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Szeretné még tájékoztatni Papp Ákos képviselő urat, hogy a héten folyó Állami Számvevőszék
ellenőrzés miatt a munkatervben meghatározott szeptember 10-i soros ülés időpontját egy héttel el kell
tolni, mert sem ő, sem a pénzügyesek nem tudtak mással foglalkozni csak az ellenőrzéssel.
 Csillag utcai híd ügyében Vízügy válasza
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a Vízügyi Igazgatóság válaszlevelét a Csillag utcai
hídláb kimosódásával kapcsolatban.
Papp Ákos képviselő
Nem ért egyet a levélbe foglaltakkal, mert az 1999-es árvízkor is kimosódott a híd lába és akkor a
Vízügyi Igazgatóság tette rendbe.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor most mitévők legyünk?
Papp Ákos képviselő
Hagyjuk az egészet úgy, ahogy van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem veszélyes ebben az állapotában?
Papp Ákos képviselő
A gyerekek járnak le ott egyedül a patakpartra.
Kómár József polgármester
Utána nézett a dolgoknak, hiszen ő emlékezett rá, hogy valamikor a Vízügyi Igazgatóság a patakparti
területek egy részét kivásárolta. Rendelkezik a kivásárlásról olyan papírral, amin szerepel a
patakpartért a herédi lakosoknak fizetett összegek is.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Meg kell kérdezi a Földhivataltól, hogy ezek a területek kinek a tulajdonában vannak, az a hiteles
adat.
Kómár József polgármester
Ő ennek is utána járt és mind kiderült a híd mindkét oldalán kivásárolt terület tulajdonosi átvezetése
nem történt meg 1976-ban. Az a pásztói ügyvéd, aki ezt intézte annak idején elfelejtette bejelenteni és
átvezettetni a Pásztói Földhivatalnál. Az évek során ezen területek tulajdonjogával senki nem
foglalkozott és most miután eltelt a 15 év visszaszállt az eredeti tulajdonosra az a terület.
Papp Ákos képviselő
Nem érti ezt a hozzáállást a VIZÜGY részéről, hiszen a híd biztonságáról van szó.
 Glóbusszal kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
A Képviselő-testület már több ülésen is tárgyalta a glóbusz lebontását és az ottani terület
helyreállítást. Érkezett a Hivatalba egy árajánlat, mely szerint az önkormányzatnak 2 MFt-ot kellene
fizetnie a glóbusz teljes lebontásáért és a terület rendbetételéért. Kint voltak, korrektül felmérték a
munkát, de a kigyűjthető hasznos hulladékon felül a veszélyes bevonatok miatt még mi fizetnénk.
Ismerteti a glóbusz lebontási költségeit.
Egyre használható még a glóbusz; telefontoronynak, az biztos, hogy jó lefedettséget biztosítana.
 Porsche Hungary Kft. bérleti díjáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Podonyi Gábor a Herédi Tánccsoport vezetője megkeresett bennünket, hogy a Porsche Hungary Kft. a
2012.09.08-i II. Táncos-Dalos ZAGYVASÁG rendezvényen szeretne egy autót kiállítani, melyért az
önkormányzatnak 50.000 Ft bérleti díjat is fizetne.
Papp Ákos képviselő
A Porsche Hungary Kft. a bérleti díjjal szeretné támogatni a rendezvényt. A legutolsó információja
ezzel kapcsolatban, hogy bonyolult dolog és inkább nem kérik a gépjármű bemutatást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kérdés még, hogy intézményen belül vagy kívül kerül kihelyezésre az autó, azaz, hogy
intézményvezetői vagy testületi hatáskör-e a bérbeadás. A mostani Állami Számvevőszék
ellenőrzésekor ellenőrizték a szervezetek támogatásait is, e bérteli díj bevételéből úgy tudja a
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Tánccsoport szeretne többlettámogatáshoz jutni. Ismerteti a Képviselő-testülettel az ellenőrzésen
szerzett tapasztalatokat.
Papp Ákos képviselő
A tavalyi évben hallotta, hogy mennyien támogatták a Herédi Tánccsoportot a rendezvény alkalmával.
Innen jött az ötlet, hogy megkérdezi munkáltatóját a támogatással kapcsolatban. De nem gondolta,
hogy ez ennyire bonyolult dolog.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem jelent problémát az önkormányzatnak, csak abból lesz a kellemetlenség, hogy előre most már
kell engedélyt kérni, hogy mire szeretnék költeni a pénzt és csak utána nyújthatják be a számlát.
Valamint a támogatási összeg felhasználási lehetősége 2012. évben jelentősen szigorodott.
Reprezentációs költség esetén járulékot is kell fizetni, a fellépésekre pedig tudomásunk szerint saját
autóval járnak nem bérelt busszal, annak benzinköltségét nem lehet elszámolni, mert ők nem tartoznak
az önkormányzat állományába.
Papp Ákos képviselő
Ha ez a támogatás a későbbiek folyamán egy esetleges ellenőrzéskor problémát okozhat, akkor inkább
hagyják az egészet. Megbeszéli Podonyi Gáborral, ha nem sikerül elintézni a rendezvényre az autó
kiállítását. Szeretne előrelátó lenni, nem szeretne az ügyintézésből problémát, kellemetlenséget sem a
Hivatalnak, sem a munkahelyén.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzatnak nem jelent problémát, de innentől kezdve még szigorúbban kell az
önkormányzatnak eljárnia, vagyis előbb írásban kérni kell a kifizetés szükségességének
engedélyezését és csak utána lehet a számlát benyújtani. Javasolja, hogy szavazzon a Képviselőtestület a Porsche Hungary Kft. bérleti díjról.
Az önkormányzatnak nagy segítségére volt a Herédi Tánccsoport a rendezvény megszervezésében, de
továbbra is úgy gondolja, hogy az lenne a legjobb, ha 2013. január 1-jétől egyesületi formában
működnének tovább. Az önkormányzat, mint egyesületet támogatná őket és következő évben pedig
számlákkal elszámolnának a felhasznált pénzzel, ahogy most már a Herédi Népdalkör Egyesület vagy
az Egyház teszi.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Porsche Hungary Kft.
bérleti díj kérelmét, szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
163/2012.(VIII.31.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Porsche Hungary
Kft. (Budapest) gépjármű bemutatására szóló bérleti javaslatát.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2012.09.08.-i rendezvényekhez
kapcsolódóan az iskolakertben önkormányzati közterületen 1 db gépjármű
bemutatására területet biztosít bruttó 50.000 Ft bérleti díjért a Porsche Hungary Kft.
részére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: értesítésre: 15 nap, szerződés aláírására: 2012.09.08.
Felelős: értesítésre: körjegyző, szerződés aláírására: polgármester
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 Falunappal kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
A szeptember 8-i faluesttel kapcsolatban minden fellépővel megkötöttük a szerződést.
György Istvánné alpolgármester
Megtörtént a Herédi Tánccsoporttal az egyeztetés a tálalással, étkeztetéssel kapcsolatban?
Kómár József polgármester
Még nem volt egyeztetés ez ügyben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az biztos, hogy az étkeztetéshez Gedei Sándor vállalkozó 1 fő szakácsot biztosít az adagok
kiosztásához.
Kómár József polgármester
A VIP vendégek étkeztetése külön helyiségben lesz. A fellépők pedig a folyóson megterített
asztaloknál fognak enni.
György Istvánné alpolgármester
Megkér minden képviselőt, hogy legyen szíves aktívan részt venni a rendezvény lebonyolításában.
 Játszótérrel kapcsolatban
György Istvánné alpolgármester
Több szülő jelezte neki, hogy a játszótéren a homokozó segélye balesetveszélyes, mert a rönkök
szétszáradtak és betöredeztek. Egy kisgyermeknek sérülést is okozott.
Kerestély Gyula képviselő
Többször látta, hogy éjszaka fiatalok tartózkodnak a játszótéren.
 ÉMOP útpályázattal kapcsolatban tájékoztatás
Kómár József polgármester
Korábbi ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ÉMOP útpályázatunk tartaléklistára
helyezték. Újabb információ, hogy 1,2 milliárd Ft-ot tettek erre a keretre pluszba. Ebből a térségből
első körben Rózsaszentmárton pályázata nyert egyedül. Reméljük, hogy a későbbiekben még sikeres
lesz a pályázatunk.
Papp Ákos képviselő
Információi szerint a hatvani Vadász Múzeum 3,1 milliárd Ft-ot kapott és a Szolnok-Salgótarján
kerékpárút is megépül.
Kómár József polgármester
A 21. számú főút felújítás végleges átadására 2014-ben kerül sor. Az már tudjuk, hogy a lőrinci és
apci kereszteződésben egy nagyon szép felüljárórendszer kerül kialakításra.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést és
azt befejezettnek nyilvánítja.
Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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