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113-6/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. április 15-i rendkívüli ülésén
Határozat száma:
51/2008.(IV.15.)
52/2008.(IV.15.)
53/2008.(IV.15)
54/2008.(IV.15.)

Kómár József
polgármester

Terényi Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

Tárgy:
Szivárvány
Szociális,
Gyermekjóléti
és
Egészségügyi
Intézményfenntartó
Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása
ÉMOP összegző pályázati határozat
Pályázat Körjegyzőség tárgyi feltételeinek
javítására

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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113-6/2008.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. április 15-i rendkívüli ülésén
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György
Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Kovács József, Samu Alfonzné képviselő
Tanácskozási joggal az ülésen jelen van:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kómár József polgármester
- Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van.
Egy képviselő nem jelezte, hogy részt vesz-e az ülésen, vagy nem.
Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendeket tárgyalja meg a testület.
A képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadja.
1./ és 2./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó
Társulás
társulási
megállapodásának
módosításáról (Hatvan)
Előadó: Kómár József polgármester
((Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Előterjesztés a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt
Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására (Lőrinci)
Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
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Kómár József polgármester
¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a két napirendi pontot együtt kívánja
tárgyalni, mert mindkét esetben a társulási megállapodások módosításáról
kell dönteni.
¾ A társulási megállapodások módosítását a törvényi változások tették
szükségessé, továbbá, a Közigazgatási Hivatal hibákat talált, ezért nem
fogadta el azokat.
Papp Ákos képviselő az ülésre megérkezet, a Képviselő-testület létszáma 9 főről
10 főre változott.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
¾ Elmondja, az előterjesztésekben utalt azokra a képviselő-testületi
határozatokra, melyekkel már a társulási megállapodások 2007
augusztusában elfogadásra, illetve 2008 januárjában is módosításra kerültek.
¾ Sajnos a legtöbb esetben egyik napról a másikra kérték a kistérségtől a
testületi döntéseket, ezért rendkívüli üléseket is össze kellett hívni. Most
azonban változás történik, ugyanis amennyiben a társult önkormányzat 30
napon belül nem jelez vissza a módosítást illetően, akkor azt elfogadottnak
veszik.
¾ Megjegyzi, jól működik Lőrinci gesztorságával a Gyermekjóléti Szolgálat,
csak sajnos az utóbbi időben a kolléganő betegsége miatt 2-3 szakember
váltja egymást, így nem várható el hatékony közreműködés a családok
részéről sem, mert nem mindenki avat be idegeneket magánéleti
problémáiba.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket
tegyék meg észrevételeiket.
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs szavazásra teszi a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
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51/2008.(IV.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt és
Nagykökényes
települések
önkormányzataival
megkötött, a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást létrehozó
társulási megállapodást a társult önkormányzatokkal
közös megegyezéssel, jelen határozat mellékletét
képező, egységes szerkezetű módosító okirat szerint
módosítja.
Határidő: 2008. április 15. (megállapodás aláírására)
Felelős: Heréd Község polgármestere
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait, aki egyetért a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
52/2008.(IV.15.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést megismerte.
A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását az alábbiak
szerint elfogadja:
1. A 8. A társulás működésének finanszírozása fejezet 8.1. pontjából
törlésre kerül a következő szó: „községeket” és „községi”, helyette a
„társult” szó kerül.
2. Új alpontokként bekerülnek a következők:
8.1.1.A társulás által fenntartott intézmény - az intézményvezető és
a
Hatvan
Körzete
Kistérségi
Többcélú
Társulás
munkaszervezetének vezetője javaslata alapján elkészített – éves
költségvetésének tervezetéről a társulásban részt vevő
önkormányzatok döntenek.
Az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok
szociális és gyermekjóléti feladatainak végrehajtásához szükséges
- az állami normatív támogatást meghaladó - többletköltségeinek
megoszlását a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás éves
költségvetési rendeletének melléklete tartalmazza.
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8.1.2. A befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt
követő 30 munkanapig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő
önkormányzattal szemben a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni.
8.1.3. A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó
Társulás az esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a
társulás által fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját
követően, a zárszámadási határozatával egyidejűleg dönt.
3. A 8.4. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: „az előző év
december 31-i statisztikai adatok az irányadóak”.
Helyette bekerül:
„negyedévente, utólag, a készülék kihelyezetéséről vezetett
dokumentáció alapján tárgynegyedévet követő hónap 15-ig
utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
számlájára. Az átutalt összegeket a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás 8 napon belül továbbutalja
a gesztor
önkormányzat számlájára”
4. A 8.5. pontban a „gesztor
bekerül a következő: „a
Társulás számlájára, melyet
Társulás 8 napon belül
számlájára.”

önkormányzatnak” szövegrész helyett
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
továbbutal a gesztor önkormányzat

5. A 8.7. pontban törlésre kerül a „gesztor önkormányzatnak” szövegrész,
helyett bekerül a következő: „a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társulás 8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzat
számlájára.”
6. A 11. fejezet kiegészül a 11.3. ponttal:
„A közös ügyvitelhez, döntéshozatalhoz, szervezési kérdésekhez
kapcsolódó nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, véleményeket - az erre
irányuló, gesztor által benyújtott előterjesztést követő 30 napon belül –
a társult önkormányzatok kötelesek megküldeni a gesztor önkormányzat
részére. A határidő elmulasztása a döntéshozatalt nem akadályozhatja,
ezért a határidő leteltét követően a hozzájárulás a mulasztó
önkormányzatra vonatkozóan megadottnak tekintendő.”
7. A 12. fejezet kiegészül a 12.1.3. ponttal:
A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális Ellátóés Gyermekjóléti Intézmény
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- szervezeti és működési szabályzata,
- szakmai programja,
- házirendje jóváhagyását.
Felelős:Kómár József Heréd község polgármestere
Határidő: 2008. április 15.
3./ N a p i r e n d tárgyalása:
Előterjesztés
hozatalra

ÉMOP-2007.3.1.3.tárgyban

összegző

pályázati

határozat

Előadó: Kómár József polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
¾ Tájékoztatja a testület tagjait, hogy mint utóbb kiderült a József A. és Árpád
utcák, valamint a Vörösmarty téri parkoló építése engedély kötelesek. Ezért
engedélyes tervdokumentációkat kellett készíttetni, melynek során a teljesen
új építésnek számító utakra új költségvetést kellett készítenie a
pályázatírónak. De ezek már a végleges összegek.
¾ Megjegyzi, korábban már kért árajánlatot a József A. és Árpád utcák
felújítására, mely 4 millió forintról szól. Ezzel szemben a mostani pályázati
összeg már 35 millió.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Tájékoztatja a képviselőket, ha nem nyernének a pályázaton, akkor is csak a
tervezői díjat kell az önkormányzatnak megfizetni, de ennek fejében több
példányos tervdokumentációkat kapnak, melyeket később felhasználhatnak.
¾ A tervezői költségeket elszámolhatják a pályázati összegben 90%-a
megtérülhet.
Kómár József polgármester
Megjegyzi, amennyit utána jártak, telefonáltak, e-maileztek, és munkát
belefektettek ebbe a pályázatban, már csak ezt figyelembe véve is
megérdemelnék, hogy nyerjenek.
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket
tegyék meg észrevételeiket.
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Mivel észrevétel, hozzászólás nincs szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
53/ 2008.(IV.15.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht., a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő Szervezete által meghirdetésre került ÉMOP2007-3.1.3.
Vidékfejlesztési
programot
kiegészítő
településfejlesztés támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat címe:
Infrastrukturális
fejlesztések
Heréd
Községben a vidéki életminőség színvonalának javítása,
szépségének és otthonosságának megőrzése érdekében
A fejlesztés megvalósulási helye:
Kápolnás utca: 350/5 Hrsz.
József Attila utca: 433 Hrsz.
Árpád út: 492/3 Hrsz.
Vörösmarty tér: 325/2 Hrsz.
Ravatalozó épület: 842 Hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Elszámolható költségek
nagysága összesen (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás (Ft)
Támogatás aránya az
összes
elszámolható
költségből (%)
Biztosított saját forrás
nagysága (Ft)
- a támogatást igénylő
hozzájárulása (Ft)
- bankhitel (Ft)
Biztosított saját forrás
aránya
az
összes
elszámolható költségből
(%)
További források (Ft)

2008. év
35.020.974
31.518.877
90
3.502.097
3.502.097
0
10
0
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A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008.
évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.12.) számú Költségvetési
Rendeletében a tervezett céltartalék előirányzat terhére
biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, valamint arra hogy az utakhoz kapcsolódó
vízelvezető rendszer (árkok, átereszek) szükséges munkarészei
önkormányzati önerőből biztosításáról nyilatkozzon.
A Képviselő-testület az e tárgyban korábban hozott 12/2008.(II.11.) sz.
határozatát visszavonja.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő:2008.04.21.
4./ N a p i r e n d tárgyalása:
Pályázat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására
Előadó: Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
¾ Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyar Közlönyben látta meg ezt a
pályázati lehetőséget.
¾ A március 31-i ülésen határoztak előirányzat átcsoportosításáról, mivel
szükséges egy új számítógép vásárlása a népességes program telepítése
céljából. Erre itt ez a pályázati lehetőség. Felkérte a rendszergazdát adjon
ajánlatot a gépek beszerzésére. Ugyanis 1 számítógép mindenképpen
szükséges a nagykökényesi hivatalba, valamint szükség van egy
fénymásolóra és faxra. A herédi székhely hivatalba 2 számítógépet és
spirálozót szeretnének beszerezni. A pályázati önerőnek a céltartalékot
jelölték meg.
Kómár József polgármester
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére.
Kérdést tesz fel:
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Egyed János alpolgármester
Megkérdezi, lehet, hogy ettől kevesebbet kapnak?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Igen, elképzelhető, hogy nem kapják meg mindazokat a gépeket, eszközöket,
melyekre pályáznak. Ez annak a függvénye, mennyi pályázatot nyújtanak be. Az
elmúlt év végén több településen alakítottak ki körjegyzőséget.
Papp Ákos képviselő
Megkérdezi, van-e arra lehetőség, hogy a hivatalon belül hálózatot építsenek ki?
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Van kiépített hálózat a hivatalban, jól működik. Már nem floppy lemezzel
dolgoznak, hanem a megosztott mappákon belül rálátnak egymás munkájára.
Kómár József polgármester
Megkéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Mivel nincs, a határozati
javaslatot szavazásra teszi.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
54/ 2008.(IV.15.) számú képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy az ÖTM által a 18/2008. (III.28.) ÖTM
rendelettel meghirdetésre került „Körjegyzőségek tárgyi
feltételeinek javítása” támogatására pályázatot nyújt be.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség
3011 Heréd,Rákóczi út 37.
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség Kirendeltsége
3012 Nagykökényes, Szabadság út 39.
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A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2008. év

Elszámolható költségek nagysága
br. 1.279.300,- Ft
összesen (Ft)
Jelen pályázat keretében igényelt
br. 1.023.440,- Ft
támogatás (Ft)
Támogatás
aránya
az
összes
80 %
elszámolható költségből (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft) br. 255.860,- Ft
önerő
a
támogatást
igénylő
br. 255.860,- Ft
hozzájárulása (Ft)
- bankhitel (Ft)
0 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes
20 %
elszámolható költségből (%)
További források (Ft)
0 Ft
A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 3/2008.(II.12.) számú költségvetési
rendeletében a tervezett céltartalék előirányzat terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kómár József polgármester a körjegyző útján
Határidő:2008.04.30.

Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a TEKI pályázat is hamarosan beindul,
ebben bármire lehet pályázni. Javasolja a képviselőknek, hogy járdafelújításra
nyújtsanak be pályázatot. Kéri a képviselő-testület tagjait, tegyenek arra
javaslatot, mely utcák járdái kerüljenek felújításra.
Egyed János alpolgármester
Támogatja a járdafelújítást.
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György Istvánné képviselő
Véleménye, a Kökényesi úton kellene a járdafelújítást elvégezni, mert ott
nagyon rossz állapotúak a járdák, főleg a Kolozsvári utca és Petőfi utca közötti
szakasz.
Ilkó Tóth Andrásné képviselő
Megjegyzi, a Tabán utcában már szinte járda sincs, főleg az utca jobb oldalán.
Kovács József képviselő
Javasolja az Ady Endre utcában a járdafelújítást, leginkább a jobb oldal az
amelyik a legrosszabb állapotban van.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye, a Köztársaság utcában is jó lenne a járdát felújítani, legalább a
baloldalon. Többször kérte a polgármester urat, hogy az Ifjúság utcában ha nem
is járdát, de legalább két sor járdalapot tegyenek le, amelyen főleg az idősebbek
eljárhatnak. Ezeket a járdalapokat később, ha az Ifjúság utcában sor kerül a
járdaépítésre, fel lehet szedni.
Papp Ákos képviselő
Emlékezteti a képviselőket, hogy az elmúlt évben az Ady E. és Köztársaság utca
járdáinak felújítását jelölték meg soron következőnek.
Kómár József polgármester
A képviselői javaslatok alapján a Kökényesi út Kolozsvári utca és Táncsics utca
közötti szakasza, az Ady Endre, Tabán utca jobboldalán lévő járda és a
Köztársaság utca baloldalán lévő járda felújítási munkálataira kér árajánlatokat.
Tájházzal kapcsolatban elmondja, a közmunkások jelenleg is ott dolgoznak. Le
kellett verni a vakolatot, de a ház fala nemsokára kidől. Most kitámasztották, de
az ott lévő garázst nem lehet elbontani, mert a fal azonnal ledőlne.
Állategészségügyi feladatok: emlékezteti a testület tagjait, hogy az
önkormányzat az elmúlt évben döntött a társulásból való kilépésről, ami
véleménye szerint már aktuális volt, hiszen Heves megyébe egyedül HerédNagykökényes-Boldog alkalmazott állatorvost közalkalmazottként.
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Ettől függetlenül az azonban meglepte, hogy még az eboltást is elvették Töltéssy
doktortól. Heréd község területén hatósági állatorvosként Dr. Hajdú Pált
nevezték ki, de rajta kívül még másik négy állatorvos, köztük Dr.Töltéssy is
hívható a településre.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, Dr. Hajdú Pál az állatorvoslással kapcsolatban írt cikket, melyet a
Herédi Hírmondóban is közzétesznek, de a Körjegyzőségi Hivatal hirdető
táblájára is kifüggesztették már ezt a tájékoztatót.
Kómár József polgármester
A hivatali épület tetőcseréjével kapcsolatban elmondja, hogy Juhász Ferenc a
Takarékszövetkezet vezetője megkereste, hogy a következő évben
mindenképpen ki szeretnék cserélni a palatetőt zsindelyre. Mivel a hivatal és a
pénzintézet egy épületben van, ezért jó lenne, ha az önkormányzat is betervezné
majd ezt a munkát és együtt elvégeztetnék.
Bejelenti, néhány nappal korábban az Iskola utcában a testületi határozatnak
megfelelően kivágták a veszélyes és beteg fenyőfákat, sőt a fákat is legallyazták.
Véleménye, így az Iskola utca jóval szebb és világosabb lett, és a fák alatt is
lehet közlekedni. A mai napon megkezdődött az úgynevezett „cigánygödörben”
a fák kitermelése. Most látszik igazán, hogy a két fa, melyet meghagyattak nem
igazán mutat jól azon a nagy kopár területen. El kell gondolkodni azon, hogy mi
legyen, kivágassák-e vagy ne.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, polgármester úr és az alpolgármester összeírták azoknak a fáknak a
számait, melyek megmaradnak.(Felmutatja a listát.) Ők összesen 63 db fát
jelöltek meg, ezért kéri a testület tagjait, hogy még 12 db fát jelöljenek meg,
amelyeket meghagyhatnának, ugyanis arról döntöttek, hogy az összes fa 75%-át
kitermeltetik, a 25% megmarad, ami 75 db..
Kómár József polgármester
Megjegyzi, a játszótérnél azok a fák, amelyek nem esnek bele a most kimért
építési telkekbe, azok megmaradnak, nem vágatják ki.
Kerestély Gyula képviselő
Megkérdezi, mikor kerül sor az újratelepítésre?
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Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a képviselőt, hogy majd ősszel lehet a fákat pótolni, újratelepíteni.
De felveszi a kapcsolatot a Juniperus Parkerdészettel és felkéri őket ajánlat és
kertépítészeti terv benyújtására. Az ott lakóknak van olyan elképzelése is, hogy
egy fás, ligetes, tavacskával ellátott területet alakítsanak ki.
Papp Ákos képviselő
¾ Elmondja, telefonon megkereste Budai urat, aki arról tájékoztatta, hogy
2004-ben, amikor a fákat kivágta, volt egy 30.000,-Ft-os gallyazási munka,
és 300.000,-Ft volt a fakitermelés.
¾ Továbbá a Bükki Nemzeti Park egyik szakembere, Szuromi László Budai
úrnak évfolyamtársa volt, és tőle tudta meg, hogy a nyárfás kivágásra kerül,
ezért küldte meg ő is az árajánlatát.
¾ Az elmúlt ülésen felmerült ezzel kapcsolatban a „pénzmosás” lehetősége,
illetve, hogy valamelyik képviselőtől tudhatta meg Budai úr milyen összegű
árajánlatok érkeztek. Ez most tisztázódott, javasolja, tegyenek pontot ennek
az ügynek a végére.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a március 31-i ülésen a polgármester úr ez
ügyben azt kifogásolta, hogy amikor a Budai Erdőgazdálkodási Bt-vel az akkori
jegyző, aki történetesen a képviselő úr édesanyja, a megállapodást megkötötte,
nem vállalhatott volna mint jegyző „kötelezettséget”, nem írhatta volna alá
egyedül a megállapodást, mert arra a polgármesternek van hatásköre, a jegyző
csak ellenjegyző. Elmondta a polgármester úr azt is a múlt ülésen, hogy mivel ő
maga a kifizetési utalványt aláírta, ezért nem kezdeményezett pénzügyi
vizsgálatot az akkori jegyzővel szemben.
Kómár József polgármester
¾ A műfüves pálya létesítésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy
a szerződéstervezetekből egy példány ügyvédnek átadott, aki annak tartalmi
részét megvizsgálja, a pénzügyi rész az a hivatal dolga lesz.
¾ Kidolgozott hitelkonstrukciót is csatoltak a szerződéstervezetek mellé, e
szerint az éves kamat 1,58%, ami véleménye szerint nagyon kedvező.
Továbbá, nincs hitelbírálati díj, kezelési költség, szerződésmódosítási díj.
¾ A képviselő-testületnek az április 28-i ülésen dönteni kell, megépíttetik-e a
műfüves futballpályát .
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Ilkó Tóth Andrásné képviselő
Javasolja, a Herédi Hírmondóban tegyenek közzé egy tájékoztatást és egy fél
íves kérdőívet, melyen a lakosság a véleményét kifejezheti.
Kómár József polgármester
Nem tartja igazán jónak, mert nem mindenki küldi majd vissza a kérdőívet, sőt
az idősebbek nem is tudják, értik, mire lesz jó ez a létesítmény.
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, a Herédi Hírmondóban tájékoztassák a műfüves pálya létesítésével
kapcsolatos tudnivalókról a lakosságot, illetve, hogy a Könyvtárban a
megküldött anyag megtekinthető és várják a véleményeiket a Körjegyzőségi
Hivatalban.
Samu Alfonzné képviselő
A Borszéki utca egyik lakója, Konkoly István tőle érdeklődött, hogy lesz-e az
utcájuk egyirányúsítva?
Peterkéné dr.Farkas Andrea körjegyző
Valóban, a lakó bent járt a hivatalban és elmondta, szeretné, ha a képviselőtestület egyirányúsítaná a Borszéki utcát, mert nem tartják be a
sebességkorlátozást az autósok, és a nagy teherjárművek is arra járnak. Ő maga
arra kérte a bejelentőt, írjanak közösen az utca lakói egy beadványt, amit alá is
írnak és juttassák el a hivatalba, de Konkoly István ragaszkodott ahhoz, hogy
vegyék jegyzőkönyvbe a bejelentését. Ez az irat polgármester úr munkafüzetébe
került azzal, hogy ezt tárgyalja meg a testület.
Kómár József polgármester
Kijelenti, nem is akart ezzel az üggyel foglalkozni, ugyanis ez arról szól, hogy
amikor a Táncsics utcában az építkezések folytak az építőanyagokat szállító
teherautók a Sport utcában haladtak el, mert a Táncsics utca Kökényesi útról
történő megközelítését tábla tiltja. Tehát nem volt más választás, minthogy a
Sport utca felől hajtanak be a tehergépjárművek. Megkérdezi, az nem okozott
problémát Konkoly Istvánnak, amikor ő maga is ott állt meg traktorral és
pótkocsival, vagy az utcabeli buszsofőr az autóbusszal? Hát ezért nem kívánt
ezzel az üggyel foglalkozni.
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Felkérdezi a testület tagjait, kívánják-e egyirányúsítani a Borszéki utcát,
kívánnak e ez ügyben határozni?
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja kinyilvánítja, nincs szándékában a
Borszéki utcát egyirányúsítása tárgyában határozni.
György Istvánné képviselő
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a majális megtartására május 17-én kerülne
sor, főzőversennyel egybekötve. Javasolja, hogy süteménysütő verseny is
legyen. Azt azonban nem támogatja, hogy fellépők színesítsék a rendezvényt,
ugyanis a korábbi szereplőkre nem igazán figyelt senki. Legyen csak kispályás
labdarúgás, a Népdalkör tagja pedig csak úgy főzés közben énekelgessenek.
Kómár József polgármester
Megköszöni az ülésen való megjelentést és azt befejezettnek nyilvánítja.
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