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Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné,
Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Papp Ákos, Kapuszta János, Kerestély
Gyula, Kovács József és Samu Alfonzné képviselők
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 10 jelen vannak.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai ülés programjában változás történt: Javasolja, hogy a
szociális kérelmeket az ülés legelején tárgyalja meg zárt ülés keretében, valamint, hogy a
kiküldött meghívó nyílt ülésének tartalma kibővüljön az egyéb napirendi ponttal.
Felkéri a testület tagjait, aki az elhangzott módosításokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a módosított
napirendi javaslatot elfogadja.

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülés keretében segélykérelmeket tárgyalt.
A jegyzőkönyv 343- oldalától 349.oldaláig zárt ülés jegyzőkönyve.

Kómár József polgármester
A nyilvános ülést újra megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 10 jelen vannak.
1. Napirend tárgyalása:
Kistérség belső ellenőrzés közös feladatellátása
(Szóbeli előterjesztés)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Kistérség tájékoztatást küldött, amelyben 2009-től a
belső ellenőrzést is együtt szeretnék ellátni. A Társulást 2009-ben előreláthatólag több mint
10.980 eft normatíva illeti meg, melyek a Társulásban lévő önkormányzatokat illeti. A
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térségben 2 belső ellenőr működik Novák Lajos és a VINCENT AUDITOR (Budapest)
megosztva ezzel a településeket, továbbra is lehetővé tennék, olyan ellenőr alkalmazását,
akivel együtt tudnak az önkormányzatok dolgozni. A Herédi Önkormányzat belső ellenőre
Novák Lajos, de sajnos túlterhelt, emiatt feladatát ez évben nem tudta ellátni. Így ugyan nem
fizet az Önkormányzat semmit, mert a kért jelentéseket nem küldte el és többszöri
megkeresésre sem reagált. Pedig szükség van jó belső ellenőrre, melynek munkájából és
jelentéseiből sokat lehet tanulni. Sőt egy jó belső ellenőr felér egy pénzügyi tanácsadóval,
mint pl. Saldo, amelynek tagjai vagyunk. Ha választani kellene inkább a VINCENT
AUDITOR-hoz ragaszkodna, mert már dolgozott ezzel a céggel és tapasztalatból tudja, hogy
nagyon korrekt cég, több szakemberrel dolgozik. A megkeresésekre rövid időn belül
reagálnak, jelzik a véleményüket. Az Állami Számvevőszék vizsgálati eredményeit is
pozitívan tudják ez által befolyásolni.
Juhász Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy ez anyagilag jobb lesz? Vagy esetleg ez többe fog-e kerülni az
Önkormányzatnak?
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy a Kistérségen belül megoszlik a belső ellenőr személyét illetően a vélemény.
Pénzügyi vonatkozásában úgy tudja a belső ellenőrzés feladatának finanszírozására a társulási
normatívából 80% illeti meg az Önkormányzatot és csak 20% az önköltségünk.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az idei évre ez az összeg a tervezett 480.000 Ft az Önkormányzatnál marad, mert Novák
Lajos munkáját nem tudja már elvégezni. Így ez az összeg a tartalékalapunk összegét fogja
növelni. Tudja milyen a jó belső ellenőr, amelyet az előbbiekben már említett. Kérdéses hogy
az idei belső ellenőrzéskor hogyan fog a Testület előtt beszámolni? Most csak a belépésről
kell nyilatkozni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik megtételére. Mivel nem nincs, ezért kéri a Testület
tagjait, aki a belső ellenőrzés közös kistérségi feladat ellátását elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
147/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzés közös kistérségi feladat
ellátását megtárgyalta, és úgy döntött, hogy 2009. évtől részt kíván venni külső
erőforrás bevonásával a feladat társuláson belüli ellátásban.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a támogató
nyilatkozatot megtegye.
Felelős: Kómár József polgármester
Határideje: 2008. november 7.
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2. Napirendi pont
Iskolakert felújítása LEADER pályázat keretében
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy ez a pályázat a LEADER programon belül a III. tengelyben
van, amelynek a leadási határideje november 30-a. A pályázat beadási feltétele egy koncepció
készítése, úgymond egy látványterv megfelelő műszaki dokumentációval. Így felkért egy
szakembert, aki látványterv készítésben már nagyon jártas, mert több településnek (Hatvan,
Kerekharaszt, Hort) készített látványtervet. A koncepció a következőket tartalmazza:
1. A kert meglévő kerítésének a teljes felújítása! Az alap és lábazat megerősítése, vakolatok
javítása, vasszerkezetek felújítása, pótlása,
2. A játszóteret lezáró, környezetbe illő kerítés kiépítése, új eszközök beállítása,
pihenőpadok, asztalok telepítése,
3. A kézilabdapálya felújítása,
4. A MŰV-HÁZ külső nyílászáróinak cseréje, külső vakolatjavítása az épület teljes festése, a
lapos tető újraszigetelése. Térkövezés.
5. Az Ált. Iskola és a Tornaterem közötti udvar lezárása színvonalas kerítéssel és kapukkal,
6. Sétáló út kiépítése a kertet körbeövezve, szegélykövezve murvás felülettel, pihenőhelyek
padok telepítése, esetleg 1-2 pavilon építése,
7. A 325/7-es terület lezárása nívós kerítéssel, kapukkal ugyanezen, területen egy fedett
szabadtéri színpad építése.
A koncepcióban leírt munkálatok egyszerre nem fognak megvalósulni, mert van benne
engedélyköteles terv is pl.: színpad építése, kézilabda pálya felújítása. Ezekre majd a
későbbiek folyamán szeretnénk pályázni. Az biztos, hogy most van egy meghatározott keret
kb.30-35 MFt-ot kaphatnak az önkormányzatok, akik erre pályáznak. Jelenleg 11
önkormányzat pályázhat, de erre Hatvan egyáltalán nem és Lőrinci is csak részben tarthat
igényt. Utólag kiderült, hogy a LEADER programon belül van az EMVA pályázat, amellyel a
Tájházra pályázunk.
Juhász Istvánné képviselő
Megkérdezi, hogy előzetes kalkulációval rendelkezünk-e már?
Kómár József polgármester
Válaszol a feltett kérdésre, legnagyobb költséget a színpad tenné ki. Pontosan nem lehet tudni
mennyit fogunk kapni, mert az összeget több szempont befolyásolja. De ez csak az
önkormányzatok kapják, mert a civil szervezetek és a vállalkozások külön tengelyben
pályázhatnak.
György Istvánné képviselő
Megkérdezi, hogy a Művelődési Ház pincéjét nem lehetne belekalkulálni ebbe a
koncepcióba?
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy nem lehet, mert az is engedélyköteles. Tájékoztatja a Képviselő-testület
tagjait, hogy a Tájházra ismételten pályázatot nyújtottunk be immár harmadszor,
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reménykedve a sikerben. Egyben elmondja, hogy egy egri szakemberekből álló Kht.
segítségét kérte, a Tájház pályázat benyújtásához. Utólag derült ki, hogy mind a két
lehetőséget a LEADER program finanszírozza. Közli, hogy menet közben változás történt
ahhoz képest, ami a meghívóval került kiküldésre mégpedig, tételes költségbecslést kell
készíteni a koncepcióban. A tervezővel közölte a változást, így ma jelezte, hogy
300eFt+ÁFA-t kér, mert további két szakembert kell bevonnia (villamossági és fémipari
területre) a felmerült munkákra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felhívja a figyelmet egy másik módosulásra, hogy a geodézia kiváltható egy saját magunk
által készített tervvel, mert a geodézia munkákat 150.000Ft/hektár+ÁFA-ba kerülne, amire
valójában nincs is szükség, mert a tételes költségbecslés kiváltja. Így a tervező új ajánlata
350eFt+ÁFA azaz bruttó 420eFt-ba fog kerülni.
Kovács József képviselő
Véleménye szerint el kellene gondolkodni, hogy szükség van e kerítésre és kapura, mert
szerinte az a gyerekek mozgásterét korlátozná. Ha nincs pedagógus felügyelet, akkor a kerítés
tetején lennének, amely így veszélyforrás lehetne.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy az iskolaigazgató Lőrincz Mária kérte, mert a gyermekeket a szünet végén
alig bírják összeszedni. Sőt este, éjszaka és hétvégén randalírozás folyik az iskola környéken,
és ezzel ezt próbálná elkerülni.
György Istvánné képviselő
Egyetért Kovács Józseffel, mert ő sem helyesli a teljes lekerítést.
Papp Ákos képviselő
Elmondja, hogy szerinte a védelem az igazgatónő célja. Ki lehet engedni a gyerekeket a
zöldterületre, de nem szeretné, ha mindig ott randalíroznának.
György Istvánné képviselő
Véleménye szerint elég lenne a terasz környékének lezárása, mert most is ott szedték fel a
köveket.
Egyed János alpolgármester
Véleménye szerint, így meg a Tornaterem lenne bajban, mert a továbbiakban ezt a területet
használnák randarílozásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ÉMOP pályázat alkalmával a terület
megosztásra került, aminek következtében az Iskola és a Tornaterem egy helyrajzi szám alá
került. Így meg lehet nézni, hogy hol van az intézmény Földhivatalban nyilvántartott új
telekhatára. Minden teleknél a beépítési százaléknak meg kell lennie. Ha csak „placcot”
adnánk hozzá a telekhez és a zöld területet nem, akkor nem lenne meg a beépítési százalék
kötelezettség, mert több az intézmény, mint a hozzá tartozó terület. Az újonnan kimért telek
rendelkezik nagy zöld területtel, az OTÉK szabályai szerint a kerítést telekhatárra kell építeni.
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Kómár József polgármester
Tudatja a Képviselő-testülettel, hogy ő emlékszik rá, hogy ez egy négyzetes terület és ezen az
Iskola és a Tornaterem egy önálló helyrajzi számmal rendelkezik, így mód van kerítést
telekhatárra építeni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye szerint, ha nem kerítjük le mindenhol nincs értelme a kerítésnek, mert nem lesz
teljesen lezárva.
Egyed János alpolgármester
A terület, hogy fog kinézni kerítés-kerítés hátán rontja a térség összképét.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző behozta a megosztási vázrajzot és körbeadta
megtekintésre a Képviselő-testület tagjainak.
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
Véleménye, hogy az a terület így egy egész, ahogy van már hosszú évek óta. A kerítés ezt a
képet csak rontaná.
Kerestély Gyula képviselő
Észrevétele, ha már javítani kell a kastélykerítést, akkor az alaptól kellene kezdeni.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy szakembereknek lett megmutatva, akik támfal építését javasolták beton
alappal megerősítve.
Kerestély Gyula képviselő
Megkérdezi a polgármestertől, mennyi garanciát adtak ezek a szakemberek arra az
eshetőségre, ha mégis megdőlne ez a kerítés? Mert szerinte ott az egyetlen járható út, ha a
felújítást az alapoktól kezdik. A másik megjegyzése, hogy szerinte, nem lenne szükség a
szabadtéri színpadra, ha az iskola terasz részét előtetővel látnák el, egyrészt szabadon
maradna az iskola előtti rész és a pénz is megmaradna.
György Istvánné képviselő
Hozzászól az elhangzottakhoz, annak okán, hogy az esetleges lefedett terasszal igaz, hogy
lenne egy színpad. De a közönség még mindig a napon állna, melynek megoldása továbbra is
probléma maradna.
Kómár József polgármester
Továbbra is az javasolja, hogy legyen egy szabadtéri színpad, mert évenként 6-8 rendezvényt
tartunk, amely alkalmak száma a színpad elkészítése után még esetleg tovább nőhet,
másrészről a terület is fásítva lenne. Javasolja egyben, hogy mélyebben most nem merüljenek
bele, mert a lényege az egésznek, hogy a pályázatot elő kell készíteni. Koncepciót kell
készíteni, látványtervvel és a hozzá tartozó műszaki dokumentációval együtt, melyet
határidőre kell benyújtani. A koncepciót a későbbiek folyamán módosíthatjuk, ha már a
pályázatot megnyertük.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van elég pénz a pályázathoz, mert a látványterv a
tartalékalapból valósulna meg. Ez az alap az utóbbi időben több helyről is gyarapodott pl.: a
Kistérségtől is érkezett pénz és még egyéb forrásokból.
A Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosult határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testület tagjait, a koncepció benyújtásának elfogadására, melyet
kézfeltartással szavazásra tesz.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
148/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
herédi Iskolakert felújítására a LEADER pályázathoz kapcsolódóan
koncepciótervet készíttet.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a KOVATERV
Építész és Informatikai Kft. (Héhalom)-al 350.000 Ft + Áfa díjazásért tervezési
szerződést kössön.
A Testület a koncepció tervre mindösszesen bruttó 420 eFt-ot biztosít a
tartalékalap terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert az Iskolakert felújítására a
LEADER pályázati igény benyújtására és felkéri, hogy a pályázattal
kapcsolatosan a Testületet folyamatosan tájékoztassa.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: igény bejelentésre: 2008.11.30.
3. Napirendi pont
Tájház EMVA pályázat előkészítése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselők a készülő EMVA pályázatról, amelyet szintén a LEADER program
finanszíroz. Kiadta a munkát a Területfejlesztési Kht-nak, amely egy pályázatíró cég, mely
már be is jelentkezett a Kistérségnél. A pályázat kiírásában van egy lényeges változás,
mégpedig az, hogy belső munkákat ebben a pályázatban nem finanszíroznak csak a külső
munkálatokat és a zöldfelület felújítást, kerítést. A belső munkálatot, ha majd lesz azt az
Önkormányzatnak, kell finanszírozni. Lényeges viszont, hogy a belső munkálatok pénzét le
tudjuk írni, mert elmúlt 2 év alatt körülbelül ennyit, emelkedtek az árak. Szerettünk volna egy
szabadsütős, búbos kemencét, de az sem engedélyezett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
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Ismerteti a pénzügyről hozott tájékoztatást, hogy a tervező tavasszal készített új
költségvetését. A tervező mai napig nem tudott új költségvetést küldeni, a tavaszi költségvetés
alapján 4.870eFt összegű beruházásra nyújtanánk be pályázatot. A mi önrészünk az ÁFA,
azaz 812eFt.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eredeti kiírás szerint október 20. a határideje az
ÉMOP eredmények közlésének, amely eddig nem történt meg. Viszont biztos forrásból tudja,
hogy a mi pályázatunk még versenyben van, mert azok a pályázatokat, amelyeket elutasítottak
már értesítve lettek. Megkéri a körjegyzőt a módosított javaslat felolvasására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselőket észrevételeik megtételére. Mivel nem nincs, ezért kéri a Testület
tagjait, a Tájház felújítására kiírt pályázaton részvételünk elfogadására, melyet kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
149/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
által meghirdetésre került „Falumegújítás- és fejlesztés” támogatására
pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában álló herédi 377.
hrsz-ú a Heréd Hatvani út 19. sz. alatti TÁJHÁZ felújítására.
A Képviselő-testület nyilatkozza,
halaszthatatlanul szükséges feladat.

hogy

a

Tájház

felújítása

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2009. év

Elszámolható költségek nagysága összesen (Ft)

4.870.000 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)

4.058.000 Ft

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható
költségből (%)

nettó költségek 100
%-a
812.000 Ft (Áfa)
20 % Áfa

A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a 135/2008.
(X.18.) FVM. rendelet szerinti pályázat benyújtására, valamint a rendelet
szerint szükséges nyilatkozatok megtételére.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázat
elkészítésével 50 eFt megbízási díjért és 1 %+Áfa sikerdíjért a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Kht. (Eger) –t megbízza a tartalékalap terhére.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 2008.11.30
4. Napirendi pont
Ifjúság úti járdaszakasz felújítása, újjáépítése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a járda 170 m hosszú szakaszát fel kell szedni
és újra le kell rakni, amelybe az ott meglévő anyag 40-50 %-át újra fel lehet hasznosítani.
Lőrinc Lajos, műszaki ellenőrrel és a Körjegyzővel bejárta a területet, a műszaki ellenőr
készített rá költségvetést. Az általa készített árazatlan költségvetést 2 vállalkozónak kiküldte.
Az árajánlatban már benne lenne az a plusz járdaszakasz, amely a Szabó Szilárd házától az
Oraveczné Samu Gyöngyike házáig tart. Ennek a teljes járdaszakasznak várható költsége
540eFt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a fedezet az általános tartalékalapból történne.
Építési beruházásnak nem minősül, közbeszerzési törvény alapján, amely építési engedély
köteles, annál a határ 15 MFt. A járda felújítása nem építés engedély köteles tevékenység. Az
ilyen szolgáltatás a KBT szerint nettó:8MFt, bruttó:9,6MFt felett közbeszerzés köteles, ezt
nem egyedileg nézik, hanem egy éves viszonylatban. Tehát összeszámítási kötelezettségünk
van, és ezt kell figyelembe venni a jelen esetben. Ha az elmúlt 12 hónapot vizsgálnánk, akkor
is a legutolsó munkák tavaly október 26-án a piac, parkoló és járda aszfaltozása volt, de ez a
tevékenység is kiesik ez alól, mert több mint 12 hónappal ezelőtt történt. Ez évben is alatta
maradt az összes munkánk a nettó 8MFt-nak ezzel együtt is.
Kerestély Gyula képviselő
Felszólalásában sérelmezi, hogy amikor a körjegyző, a polgármester a műszaki ellenőrrel a
terület felmérését végezték úgy állapodtak meg, hogy a járda felújítás a belterület határáig
lesz megkérve. És most az kérdezi, miért csak az utolsó házig szól az árajánlat?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy valóban a diófán vitatkoztak, hogy érdemes-e kivágni. De arról nem volt szó,
hogy a Szabó Szilárd házánál túl is kérjük ajánlatot. Nem vetődött fel a folytatás kérése,
melynek következtében csak odáig, az utolsó házáig lett megkérve az ajánlat. Az ott
szántóföld tulajdonosok pedig, ha belterületté szeretnék vonatni azokat a telkeket, akkor nem
az Önkormányzattal kell közművesíteni, mert az eladott telkek ára az ő bevételük lesz.
Egyben hivatkozik a rendezési tervről szóló helyi rendeletre, valamint a velük kötött
megállapodásokra.
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Kómár József polgármester
Véleménye szerint, ettől tovább nem indokolt járdát építeni. (Vitatkozott Kerestély Gyulával).
Tájékoztatja a Testületet arról, hogy az Ifjúság úti új telkek előtt a másik oldalon már úgy
lettek a telkek kialakítva, hogy azok előtt - ha a házak felépültek- lesz járda. Egyben közli a
Képviselő-testület tagjaival, hogy az Ady Endre utcában hiányzik még 65 m járdaszakasz,
ami a mai napig nem készült el. Bár az elmúlt 3-4 évben 12 járdaszakasz lett felújítva.
Felkéri a képviselőket észrevételeik megtételére. Mivel nem nincs, ezért kéri a Testület
tagjait, az Ifjúság úti járdaszakasz felújításának és újjáépítésének elfogadására, melyet
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza. 1 fő személyes érintettség miatt a szavazásban nem vett részt:
150/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Községi Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Heréd Ifjúság úti
(172 fm) járdaszakasz felújítási, újjáépítési munkálatok elvégzésével a GERDOR KFT (Hatvan Újélet út 10 képviseli Petrik András ügyvezető)-t, bízza
meg az adott árajánlata szerint bruttó 540.000 forint vállalkozói díjért, a
szakértő által meghatározott műszaki tartalom mellett.
Az elfogadott összeget a Testület a költségvetési általános tartalék terhére
biztosítja.
A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület a Dobroda-Infra
Bt.(Salgótarján)-t bízza meg, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására: 2008.11.07.
a munka befejezésére: 2008.11.27.
Felelős: Kómár József polgármester
5. Napirendi pont
Rákóczi út – Kossuth utca csapadékvíz elvezető rendszer tisztítására kivitelező
kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy közel 10 éve annak, hogy a Rákóczi úton a Kossuth
út felé haladó csapadék vízelvezető rendszer tisztítva lett, azóta ez a csatorna teljesen
feliszapolódott, vízelvezetésre nem képes. A szélsőséges időjárások a felszíni vízelvezető
árkok hiánya mindenképpen indokolja, hogy a csatornarendszert karbantartsuk, kitisztítassuk.
A fenti munkát már a 2008. évi elemi költségvetésben terveztük 1.250.eFt összegben,
melynek forrásául a külön számlán kezelt talajterhelési díj bevétel szolgál, mely bevételt csak
ilyen a vízbázis védelemhez kötött feladatokra fordíthatunk. Az elvégezendő munkákra 4 db
árajánlatot kért, melyek közül egy jelezte, hogy erre a munkára nem rendelkezik megfelelő
gépekkel. Továbbá információt gyűjtött, hogy az ilyen jellegű munkáknak 1.000Ft/fm a
tarifája. Ezek az ajánlatok nem tartalmazzák az esetleges többletmunkálatok költségét, mert
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nagy valószínűséggel megállapítható, hogy lesz olyan szakasz, ahol a csatorna beszakadt. Ezt
megerősíti, hogy több helyről is érkezett olyan vélemény a lakóktól, akik állítják, hogy feléjük
beszakadt a csatorna. Maga a csatornarendszer régen egészen a patakig tartott és a patakon
egy leeresztő zsilip volt, amely szerinte ma már nem üzemképes valamint az úgynevezett
„Banyaköz” volt még régen az a terület, ahova a vizet engedték, de ma már ez is fel van
töltve.
Kapuszta János képviselő
Úgy tudja, a valamikori tejcsarnok felé is ment a vezeték.
György Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy milyen mély ez a csatornarendszer?
Kómár József polgármester
Közli, hogy a csatorna 1 m mélyről indul és a végég a lejtése, eléri az 1,7 m-t. Véleménye
szerint a beszakadások feltárása így igen költséges lesz. Valamint tájékoztatja a képviselőket,
hogy a csatorna rácsok a Rákóczi úton a park sövényétől befelé körülbelül, 1m-re
helyezkednek el.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megjegyzi, hogy a pótmunkákról úgy egyeznek meg a kivitelezővel, hogy a pótmunkát előre
be kell jelentenie.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy jövőre fel kell méretetni Lőrinc Lajos műszaki ellenőrrel a falu vízelvezető
árkok karbantartási és tisztítási munkálatait.
Felkéri a képviselőket észrevételeik megtételére. Mivel nem nincs, ezért felkéri a Képviselőtestület tagjait, hogy aki a Rákóczi út –Kossuth utca csapadékvíz elvezető rendszer tisztítására
a határozati javaslatot elfogadja, aki kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
151/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Községi Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Heréd Rákóczi útKossuth út zárt csapadék vízelvezető csatorna /1000 fm/ gépi-kézi
karbantartásával, tisztításával a MULTILOG ÉP.IP. KFT (2173 Kartal
Táncsics út 6/A)-t bízza meg az ajánlat szerint 1.000Ft/fm+ÁFA áron, azaz
bruttó 1.200.000 Ft teljes összegben a 2008. évi elemi költségvetésében
tervezett előirányzat terhére.
Az esetleges pótmunka igény a megbízó önkormányzat jóváhagyásával
végezhető.
A Testület a vállalkozói díjat a talajterhelési díj bevételéből biztosítja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
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Határidő: a szerződés aláírására: 2008.11.10.
a munka befejezésére: 2008.11.23.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a szeptember 15-én megtartott ülésről érkezett
a Közigazgatási Hivataltól észrevétel, amelyben arra hívták fel a figyelmünket, hogy a Hatvan
Városi Rendőrkapitány kinevezését zárt ülésen kellett volna tárgyalni. A körjegyző
véleménye, hogy mivel a Heves Megyei Hírlapban is közöltek egy cikket a Hatvan Városi
Rendőrkapitány kinevezéséről ugyanazzal a tartalommal, mint a hozzánk küldött javaslat,
nem ért teljesen egyet a Közigazgatási Hivatal észrevételével. Az Ötv. azt a szabályozást
tartalmazza, hogy az állásfoglalást igénylő személyi ügyet akkor kell zárt ülésen tárgyalni, ha
az érintett a nyilvános tárgyalást nem egyezzük bele. A törvény indokolása szerint, ha erről
nem nyilatkozott, akkor inkább zárt ülést kell tartani. Tudomásul vesszük.
Kómár József polgármester 10 perc szünetet rendel el.
6. Napirendi pont
Egyéb ügyek
A.) Idősek Napja
Kómár József polgármester
Kéri a Testület tagjait, hogy a holnap 13 órakor tartandó Idősek napjára tiszteljék meg az
időseket jelenlétükkel.
Papp Ákos és Juhász Istvánné jelzik, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak
megjelenni az ünnepségen.

B.) Sövénytelepítés a ún. „Cigánygödör”-ben
(Szóbeli előterjesztés)
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozatnak megfelelően határidőre a fásítás a ún.
„Cigánygödör”-ben megtörtént. Nem pontosan annyi fát kellett ültetni, mint az előzetes
tervben szerepelt. Ennek oka, hogy az ív és az út nagyobb lett így kevesebb gömbszivarfa és
több platánfa kellett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Közli az ültetési terv változásait, mely szerint az előbbiekben említett okok miatt megmaradt
196eFt a szerződés szerinti költségből. Ezen túl a most kiosztott anyagban azt is olvashatják,
hogy a tuskótalanításra, tervezett 300eFt-os költsége sem kerül felhasználásra, mert csak
tavasszal végezhető el a munka. Előreláthatólag ez jövőre 150eFt körüli költséget von maga
után. A tartalékalapból és a faültetésből megmaradt díj terhére lehet, a sövénytelepítést
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megvalósítani. A tartalékalap összege növekedhet a be nem teljesült kiadásokkal, mint már
azt az előzőekben említettük a belső ellenőri 480.000Ft-tal. Ez a két összeg fedezi a Temető
úti oldalon és az Ifjúság úti oldalon a sövénytelepítéshez szükséges költséget, ha mind meg
szeretnénk valósítani.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a fatelepítés után a falu lakósaitól csak pozitív
visszajelzést kapott. Ha ezek a fák megmaradnak az a terület gyönyörű lesz és a jövő évi
költségvetésben, szeretné, ha az ott leendő út költsége elfogadásra kerülne. Javasolja a
sövénytelepítést, mert azzal ez a terület végre lezárásra kerülne. A Képviselő-testület
tagjainak figyelmébe ajánlja a kis út túloldalát is, ahol ugyanilyen fásítást kellene
végrehajtani. Valamint jelzi, hogy az ALTIBEKA Kft munkáját társadalmi munkával nem
lehetett volna ilyen sikeresen megoldani, szakmai oldalról a munkákat maximálisan ellátták.
Kovács József képviselő
Kérdezi a polgármestert, hogy a locsolás, hogy fog megvalósulni.
Kómár József polgármester
Szeretne kutat fúratni, amely egy rejtett aknába kerülne, és ebből búvárszivattyúval oldanák
meg a locsolást. Természetesen ez azt jelenti, hogy oda villamossági hálózatot kellene
kiépíteni. Most pedig a Vízmű volt olyan rendes, hogy engedélyezte a víz használatát a
belocsoláshoz. A vállalkozó véleménye szerint a víz mennyisége mostanra elég esetleg ha
továbbra is marad a jó idő szükségük lehet a fáknak egy-egy vödör vízre, amely gégecsövön
keresztül kerülne pótlásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Testületet, hogy fűmagot is vásároltak a terület befüvesítésre. 60eFt összegben,
majd felolvasta a határozati javaslatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki a sövénytelepítést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
152/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
Heréd Község Képviselő-testület elhatározza, hogy az Ifjúság úti úgynevezett
Cigánygödör sövénytelepítésével megbízza az ALTIBEKA Kft-t (Hatvan) az
árajánlata szerinti tartalommal a Temető felőli oldalon 85 fm-en és az Ifjúság
úti oldalon 100 fm-en mindösszesen br. 623.400Ft összegben a 132/2008.
(IX.15.) számú határozatban jóváhagyott fatelepítésből és tuskózásból maradt
494.400 Ft valamint a tartalékalap terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
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Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: Szerződés aláírására 2008. november 12.
Munka elvégzésére: 2008. november 17.
C.) Tájékoztató a napközis létszámhatár emeléséről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Közoktatási Hivatal elfogadta a létszámnövelési
kérelmet és határozatot küldött, amelyben engedélyezik a létszámnövekedést + 10%-kal.
Valamint felhívja a Testület tagjainak figyelmét, hogy jövőre is kérhető ez az emelés vagy
szükség lehet a 2 csoportra, amelyről majd a jövőben dönteni kell. Egy új csoport
előreláthatólag + 3.000eFt kiadást jelent évente.
D.) Rendőrkapitányság értesítése az ismeretlen tettes elleni feljelentés ügyének
lezárásáról
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendőrség a rágalmazási és becsületsértési ügyben
lezárta a nyomozást nem értek el eredményt. Tisztában van azzal, hogy ki áll az ügy mögött,
de semmivel nem tudta segíteni a nyomozást. Közli, hogy továbbiakban ezekkel a dolgokkal
nem szándékozik foglalkozni.
Juhász Istvánné képviselő
Elmondja, hogy ő már az elejétől nem foglalkozik ezzel, és szerinte így kellett volna a
polgármesternek is eljárnia.

E.) Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai nap folyamán érkezett e pályázat, mely arról
szól, hogy lehetőség van nehezebb helyzetben lévő gyerekek étkeztetésére hétvégén is -20 fő
számára 3-14 éves korig- a pályázat benyújtási ideje november 30-a. Fagyasztott ételek
kerülnének kiosztásra az önrész 10%/fő, amely reális és elfogadható. Csakhogy erre ki kell
jelölni egy felelős személyt, és egy hűtőt kell biztosítani. 20 fő gyermeket érint 90.000 Ft,
azaz összeg, amire szükség van. Az önrészt alapítványi támogatásban nyújtjuk.
Juhász Istvánné képviselő
Kérdezi, hogy gyakorlatban ez kivitelezhető- e?
Kómár József polgármester
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Véleménye szerint, a személyi és tárgyi feltételei teljesíthetők, mert az iskolában van egy
hűtő, amely erre a célra megfelel. Csak megszólal benne a szociális érzékenysége, hogy ezt a
rászoruló gyermekek eszik e meg vagy esetleg más. Mert a nyári étkezés során is igen értékes
konzervek kerültek kiosztásra volt olyan család, ahova 50 db konzerv került kiszállításra.
Mindezek ellenére támogatja ezen a pályázaton való indulást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Észrevétele ez ügyben még az, hogy a szülőkkel nyilatkozatot kell kitölteni adatvédelmi
okokból, mert felkerülnek egy internetes honlapra a gyermek neve, a megye és a fényképe
jelenne mg, ha ebbe a szülők beleegyeznek.
György Istvánné képviselő
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy erre azért van szükség, mert így az alapítvány fedve
van a munkáját illetően.
Kómár József polgármester
Véleménye az, hogy induljunk a pályázaton. A pályázat költsége a 2009. évi költségvetést
terheli ugyanis a fizetési határidő 2009. április 20. A felelős személy kijelölésére meg ráérünk
a későbbiekben megbeszélni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozatot.
Kómár József polgármester
Felkéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázaton indulást
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
153/2008.(XI.6.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elhatározza, hogy Heréd Község Önkormányzata a
Gyermekétkezési Alapítvány 2009. évi pályázatán való részvételét maximum
20 gyermekre az oktatási-nevelési intézmények által javasoltak szerint.
A pályázathoz szükséges gyermekenkénti 7.500,-Ft (10%) önerőt 2009. évi
elemi költségvetése terhére biztosítja
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat
benyújtására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2008.11.30.
F.) Labdarúgó Klubról
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Klubnak idén 140eFt támogatást szavaztak meg.
Tavaly ez az összeg 200eFt volt, de ez majd részletesen a következő testületi ülésén lesz majd
megbeszélve. Csak azt akarja közölni, hogy bajban van a Klub, mert már hitelből élnek. Kéri
a Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a Klubot.
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Samu Alfonzné képviselő
Közli, hogy a szombati nap folyamán tőle ingyen kapják a kenyeret.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy a hétvégi meccsen történt egy nagyon súlyos baleset, mely lehet, hogy a
labdarúgó pályafutásának abbahagyásával jár. Sőt a balesetet okozó focista is lehet,
abbahagyja a focit ez ügyből kifolyólag.
Egyed János alpolgármester
Elmondja, hogy a balesetet szenvedett focista sípcsontja eltörött és lemezt kell a lábszárába
beépíteni. A Klub pénzügyi helyzetéhez kíván még hozzászólni, hogy a kasszában lévő hiányt
ki tudják húzni a következő Testületi ülésig, mert pl. a Volán is ad hitelt nekik.
G.) Telekvásárlás hegesztő műhely létesítésére
(Kiosztott írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy két fiatalember kereste meg azzal, hogy Heréden szeretnének hegesztő
műhelyt létrehozni, ahol oktatás és termelő tevékenység is folyna. Körülbelül 5-10 fő
foglalkozatását tenné lehetővé ez a tevékenység, valamint iparűzési adó szempontjából sem
volna elhanyagolható, valamint a falu életét is aktívan támogatnák. Beszélt a kerekharaszti
polgármesterrel, aki közölte vele, hogy őt is megkeresték, de Kerekharasztnak nincsen szabad
területe csak szántóföldje, és azt sokba kerülne, hogy erre alkalmas területté tegyék. Kivitte a
fiatalembereket az Önkormányzat területeinek megtekintésére, melyből ez a terület tetszett
meg nekik. Valójában most szeretnének pályázatot benyújtani, és ahhoz keresnek alkalmas
területet. A terület érdekelné őket, de csak abban az esetben, ha pályázatot megnyerik. Fél
évig bérelhetnék a területet, addig opciót szeretnének kötni, ami valójában azt jelentené, hogy
onnantól az Önkormányzat köteles eladni a területet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy egyeztettet az Építésügyi Hatósággal, merthogy
a településrendezési tervben Heréden ez a terület falusias lakóövezet, ahol lakóházak
építhetők, ezen túl környezeti károkkal nem járó kézműves üzem, egyéb gazdasági épület
létesíthető. Ez nagyon pontatlan megfogalmazás a HÉSZ-ben. Az építéshatóság szerint kérni
kellene már most „elvi építési engedélyt”. Ha az „elvi építési engedélyt” megkapják, akkor a
véglegeset is megkapná. Ha viszont elutasítják, akkor nem hozzuk magunkat olyan helyzetbe,
hogy hiába adtuk el a területet, mert mégsem alkalmas kisüzemi célokra. Ha ezt nem szeretné
a vállalkozó csak akkor lesz biztos a terület alkalmassága, ha gazdasági területté minősítjük.
Erre a településtervezővel egyeztetni kell, hogy a jelenleg folyó módosítási folyamatba
belefér-e még. Ha gondolja a Testület a következő soros ülésre, kérhetünk hivatalos
értékbecslést.
Kovács József képviselő
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Ő arra emlékszik, hogy ez a terület annak idején arra volt szánva, hogy ott házhelyek lesznek
kiosztva. Ő meg szerette, volna venni ezt a területet annak idején, és az Önkormányzat nem
adta el.
Kómár József polgármester
Emlékszik rá csak az nem mindegy, hogy ők ezt annak idején 425Ft/m2-ért akarták megvenni
és azt kérték az Önkormányzattól, hogy pluszba közművesítsék is be. Ha kiépíttetnénk a
közművet, akkor építési telkeknek sem lenne érdemes eladni, mert a vételárból meg sem
térülne. Ellentétben most értékesíthetnénk ezt a területet és még a közművesítést is vállalnák a
vevők.
Kerestély Gyula képviselő
Hozzászólásában elmondta, nem tartja jónak, hogy az Önkormányzat területeit lassan teljesen
kiárusítjuk, és nem marad nekünk arra az esetre, ha véletlenül kellene. Továbbá sérelmezi,
hogy miért pont ez a terület kell a sok közül. Emlékezteti a polgármestert, hogy annak idején
az a hölgy, aki megvette a falu szélén lévő telket, varrodát ígért oda és most lakóházak állnak.
Kómár József polgármester
Reagált a Kerestély Gyula képviselő által feltett kérdésekre. Először körbevitte a vállalkozót
és többek között, megmutatta a Ságvári utca végében lévő területet, amelyre már oly rég óta
szeretne valamit létesíteni. De a vállalkozónak nem tetszett, és indoklásként azt mondta azért
nem, mert eldugott helyen van. A másik kérdésre meg az a válaszolta, hogy igenis a hölgy,
aki a varrodát ígért nem nyert pályázaton, bár kétszer is pályázott, és hogy a terület ne
maradjon parlagon így kezdett lakóházépítésbe.
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H.) Egyéb kérdések, észrevételek
György Istvánné képviselő
Kéréssel fordult az Önkormányzat felé szeretné módosíttatni a Temető nyitva tartását, hogy
október végéig legyen nyitva este 19 óráig, mert most 18 órakor szabályszerűen bezár.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Testületi tagokat, hogy Heréd térképe a középső buszmegállóban került
elhelyezésre. Szerinte szép, bár megjegyzi többe, kerül a tartó, mint maga a térkép.
Samu Alfonzné képviselő
Észrevétele, hogy utcajelző táblák kihelyezésére is szükség lenne már.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megemlíti, hogy pont most érkezett egy katalógus felajánlja a megtekintését.
Valamint javasolja ezen, táblák magasban való elhelyezését, hogy ne rongálják meg. Most
van itt a koncepció ideje, ahhoz is jó a javaslat.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy akkor azt majd a november 24-én tartandó Testületi ülésen beszélik
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy mód lenne a Kökényesi úti buszmegálló
rendbetételére a középső buszmegállóban megmaradt anyagból. Az idő is engedi, hogy ezt a
munka megvalósuljon, valamint nem kerülne sokba.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való
megjelentést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.

Kómár József
Polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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