11-10/2009.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. április 27-én megtartott üléséről.
Határozat száma:
60/2009.(IV.27.)
61/2009.(IV.27.)
62/2009.(IV.27.)
63/2009.(IV.27.)
64/2009.(IV.27.)
65/2009.(IV.27.)
66/2009.(IV.27.)
67/2009.(IV.27.)
68/2009.(IV.27.)
69/2009.(IV.27.)
Rendelet száma:
8/2009.(IV.28.)
9/2009.(IV.28.)
10/2009.(IV.28.)

Tárgy:
Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett 2008.
évi belső ellenőrzésről
Általános tartalék terhére feladatok meghatározásáról
A Műv. Ház nagytermének PVC burkolat cseréjére kivitelező
kiválasztásáról
Közvilágítás bővítéséről
Községi Könyvtárban almatúra cseréjéről
Bozsik Istvánné Arany diploma jutalmazásáról
Egyház támogatásáról
Herédi Sport Klub támogatásáról
Polgárőrség támogatásáról
HM. Kitűntető cím felterjesztésről
Tárgya:
2008. évi költségvetésének módosítása
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodása
zárszámadás
2008. évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztása

2009. május 12.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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11-10/2009.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2009. április 27 -i üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász
Istvánné, Kapuszta János, Kovács József, Papp Ákos és Samu Alfonzné
képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Pusztai Ottóné pü. ea.
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a
megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Egyed János képviselő jelezte, hogy a
Testületi ülésen nem tud részt venni. Kerestély Gyula képviselő jelezte, hogy a Testületi
üléshez majd a későbbiek folyamán csatlakozik.
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai nyílt ülésnek egyebek napirendi pontja kibővült és ott 7
ügyben határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend előtti
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.
Napirend
I. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott
elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
A Pénzügyi Bizottság módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat és
intézményei 2008. évi költségvetés módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/2009.(IV.28.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bek.-ben
foglalt felhatalmazás alapján Heréd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2008.(II. 12.) rendelete (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik:
A képviselő-testület a Heréd Községi Önkormányzat és az intézmények valamint HerédNagykökényes Körjegyzőség együttes 2008. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:

279.048 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

279.048 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§
(1) A R. 4.§ (1) bekezdésében lévő 1.sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.
(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik.
adatok ezer Ft-ban
18.267
12.500
74.344
107.367
10.553
6.052
11.399
234
29.051
6.781
2.500
279.048

Önk. költségvetési működési bevételek
Helyi adó
Átengedett központi adók
Normatív támogatások
Központosított előirányzat
Egyéb központi támogatás
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Átvett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány
Hitel
Összesen:
(3)

A

R. 4.§ (3) bekezdésében
3.sz. melléklete lép.

lévő

3.sz.

melléklet

helyébe

jelen

rendelet

(4) A R. 4.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Önálló költségvetési szervek működési kiadásai:
Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾
¾

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
29.104
8.584
2.346
424
17
40.475

130

Részben önálló intézmények működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾

adatok ezer Ft-ban
74.783
23.083
30.967
5.478
134.311

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások
Felújítási, felhalmozási kiadások
Összesen:

Önkormányzat működési kiadásai:
¾ Személyi jellegű kiadások
¾ Munkaadókat terhelő járulékok
¾ Dologi jellegű kiadások
¾ Átadott pénzösszeg
¾ Felújítási, felhalmozási kiadások
Tartalék
Kiadás összesen:

20.892
6.967
31.913
18.316
22.499
3.675
279.048

(5) A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés működési tartaléka

675 e Ft

(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés fejlesztési tartaléka

3.000 e Ft

(7) A R. 4.§ (7) bekezdésében lévő 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet
2. sz. melléklete lép.
(8) A R. 4.§ (11) bekezdésében lévő 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet
4. számú melléklete lép.
3. §
Az eredeti előirányzat változásának indoklását a 5. sz. melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
4.§
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k m f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
II. Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008, évi gazdálkodásáról
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott
elhangzottakat.
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Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Ismerteti a Képviselő-testülettel a Pénzügyi Bizottságon elhangzottakat, továbbá módosítás
nélkül elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábbi ülésen már jelezte, hogy a költségvetés tervezésekor óvatosan tervezték az iparűzési
adóból származó bevételt. Egyrészt a válságra való tekintettel, másrészt a múlt év végén
jelezte egy vállalkozó, hogy jelentősen visszaesett a bevétele. Kilátásba helyezte, hogy ebben
az évben még az is előfordulhat, hogy vissza fogja igényelni a befizetett iparűzési adójának
egy részét.
Kómár József polgármester
A kiküldött anyagban minden érthetően le van írva és mindenki láthatja, hogy ebben az évben
akár a 300 MFt-ot is elérheti a költségvetés, melyre a lehetőségek adottak.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat és
intézményei 2008. évi gazdálkodásáról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/2009. (IV.28.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról
Heréd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat és
intézményei 2008. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1.§
(1) Heréd Községi Önkormányzata és intézményei, valamint Heréd- Nagykökényes
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. sz.
melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
2008. évi tényleges bevétel
281.152 ezer Ft
2008. évi tényleges kiadás
256.341 ezer Ft
(2) A bevételek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza, a körjegyzőség
bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.
(4) Heréd Községi Önkormányzat és intézményei összevont egyszerűsített mérlegét a 4. sz.
melléklet alapján 779.924 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá.
(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést az 5. sz. melléklet szerint elfogadja.
(6) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 6. sz. melléklet szerint
24.093 ezer Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá, melyből az önkormányzat
pénzmaradványa 22.471 ezer Ft, a körjegyzőségé 1.622 ezer Ft. A pénzmaradvány
felosztást az önkormányzat külön rendelettel fogadja el.
(7) A beruházások és felújítások intézmények szerinti részletezését a 7.sz. melléklet
tartalmazza.
2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
körjegyző gondoskodik.
k m f.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
132

III. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett 2008. évi belső
ellenőrzésről
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi évben Novák Lajos, a belső ellenőrünk többszöri írásbeli felhívás ellenére csak
egyetlen egy feladatot végzett el, a népszavazás pénzügyi elszámolását. Ezért a munkáért nem
vett fel a díjazást. Novák Lajosnak írt levelet, melyben megköszönte a munkáját és
felbontották a vele kötött belső ellenőrzési szerződést. 2009-től a Képviselő-testület döntése
értelmében ezt a feladatot a Vincent Auditor Kft. (Dabas) látja el kistérségi keretek között.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és
intézményeinél végzett 2008. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
60/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat és intézményeinél végzett 2008. évi belső ellenőrzéséről szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Kómár József polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Kerestély Gyula képviselő megérkezett így a Képviselő-testület tagjainak száma 8 főről 9 főre
emelkedett.
IV. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi pénzmaradvány felosztása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ott
elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Ismerteti a Képviselő-testülettel a Pénzügyi Bizottságon elhangzottakat. Polgármesteri
javaslat alapján a Kápolna úton aszfalt kiépítésére és a Rákóczi út megsüllyedt burkolat
felújítására került pénz elkülönítésre. Valamint Papp Ákos képviselő úr javaslata alapján az
iskola mellett a parkoló kiépítésére is lett elkülönítve pénz. Ezekre a javaslatokra a
pénzmaradványból 4 MFt-ot csoportosítottunk át. Továbbá javaslat érkezett a térfigyelő
kamerák kiépítése, a Ravatalozó tető felújítása, ha lenne rá lehetőség még ebben az évben az
önkormányzat el szeretné végeztetni.
Kómár József polgármester
Rendelkezünk jelentős pénzmaradvánnyal és ő szeretne ebből jutalmat adatni a dolgozóknak.
Egyúttal kijelenti, hogy ő nem kér és nem is fogad el jutalmat. Közli a Képviselő-testülettel,
hogy megérkezett az ÉMOP pályázat elutasítása azzal az indokkal, hogy nem érte el a
támogatáshoz szükséges szakmai minimum pontot.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egy kicsit furcsa, mert nem az első körben estünk ki és az önkormányzat még plusz
feladatokat is vállalt annak érdekében, hogy több pontot kapjon a pályázat.
Kovács József képviselő
Kérdezi, hogy az Árpád és József Attila utcában akkor nem fog az út elkészülni?
Kómár József polgármester
De, el fog készülni saját költségen csak ahhoz újra kell terveztetni kisebb műszaki tartalomra.
Felolvassa tételesen pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot, melynek összege 20.170
eFt. Az önkormányzathoz tartozó dolgozók is ugyanúgy, mint az oktatási intézmények és a
körjegyzőség dolgozói megkapják a jutalmat. Az itt foglalkoztatott öt főre a keresetek
mértékét véve alapul a jutalom összege 229 eFt + járulékai. Büszke arra, hogy az
önkormányzat ekkora pénzmaradvánnyal rendelkezik.
Kovács József képviselő
Az önkormányzat pénzmaradványából arra is lehetne fordítani, hogy a falu szépen nézzen ki.
A temetőben ½ m magas a fű. Miért, nincs ember aki lekaszálja? Hol vannak a közmunkások?
Kómár József polgármester
Megkérdezi a Kovács József képviselőtől, hogy most számon kéri őt?
Kovács József képviselő
Nem, csak akkor a közmunkások mit csinálnak, hogy vannak nekik a feladatok kiadva?
Kómár József polgármester
Kaszálással foglalkoznak a közmunkások elmondta nekik, hogy sorba járják be a falut és a
közterületen kaszálják a füvet.
Kovács József képviselő
Véleménye, hogy a pénzt a falura kell költeni. Az olajtartályos gödörrel sem csinálunk
semmit, pedig az így életveszélyes.
Kómár József polgármester
Az önkormányzat nem csinálhat még semmit az olajtartályos gödörrel, mert a miskolci
Mérésügyi Hivatal ellenőre megtiltotta, amikor itt járt szemlézni. Az ügy lezárásáig nem lehet
a gödörhöz nyúlni. Tudja nagyon jól, hogy tele van szeméttel és már bánja, hogy annak idején
nem tölthették vissza.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Javasolja, hogy írunk levelet a Mérésügyi Hivatalnak és közöljük vele, hogy az a gödör ilyen
formában életveszélyes és a lakosság egy része szemetesnek használják a gödröt.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye szerint a Polgárőrség szolgálata rosszul van beütemezve. Hajnali 1-4 óra között
történnek a betörések és a rongálások.
Kómár József polgármester
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai nap folyamán értesült telefonon, hogy új
KMB lesz, mégpedig egy rendőrnő, aki járatos a harcművészetekben és kutyái is vannak.
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Kerestély Gyula képviselő
Elmondja, hogy őhozzá is be akartak törni csak ő rajtakapta őket.
A kihallgatott beszélgetésükből arra következtet, hogy a betörőknek valaki információkat ad
ki Herédről. Őhozzá is célirányosan jöttek.
Kómár József polgármester
Igazat ad a képviselőnek igen sajnos jó pénzért a fiatalok egy rész bármire kapható.
György Istvánné képviselő
Ifjúság utcában a meglévő házak előtt nem lesz járda kiépítve?
Kómár József polgármester
Az ottani lakosok nem szeretnénk járdát a ház előtt. A díszkivilágítással ráérünk az év
második felében foglalkozni. Az önkormányzat tető felújítására eddig még nem találtunk
pályázati lehetőséget. Abban az esetben, ha az idén nem tudjuk ebben a formában megoldani,
akkor jövőre saját pénzből kerül megvalósításra.
Kerestély Gyula képviselő
A Kápolna utcában az aszfaltozáshoz a COOP is hozzájárulhatna, mert az áruszállító autók is
azt az utat használják.
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
Nagyon ritka, hogy az áruszállító autók hátra mennének, mert az árut elől pakolják ki. De
azért meg fogja kérdezni a vezetőséget erről.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Gyógyszertár, Fogorvosi rendelő valamint a butikok előtt is nagyon rossz az út, esős idő
esetén nem lehet hol megállni.
Kómár József polgármester
Ez a rész is ugyanúgy, mint a Posta előtt a Közútkezelő Kht. Kezelésében van, az ő
feladatuk.. Az önkormányzat bármilyen jellegű munkát fog ott végezni ahhoz nem fognak
pénz biztosítani, esetleg csak engedélyezni fogják a munkákat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy megérkezett a számlákra az 1.192 eFt rehabilitációs hozzájárulás
visszaigénylése, melynek egy része az ÁFÁ-s számlára került, a másik fele pedig az
önkormányzat költségvetési számlájára. A felszabaduló ÉMOP önerő is a tartalékalapra kerül.
A tartalék alapon 2 MFt-ot különítünk el az esetlegesen jelentkező kiadásokra, a többi
felhasználható.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat
2008. évi gazdálkodás pénzmaradványának felosztásáról szóló rendeletet szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Heréd Község Önkormányzata
10/2009. (IV.28.) rendelete
a 2008.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásához kapcsolódóan 2008. évi gazdálkodás
pénzmaradványa megállapításáról és felosztásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi gazdálkodás összevont
szabad pénzmaradványát
21.774 e Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat összevont jóváhagyott 21.774 e Ft szabad
pénzmaradvány összegéből az alábbi feladatok végrehajtását határozza el az önkormányzati
feladatellátásnál:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Talajterhelési díj körny.véd. kapcs. kiadásokra
Dolgozók jutalmazására
Munkáltatót terhelő járulékok
József A, és Árpád út felújítására
Iskola kerítés elkészítése ( céltartalék)
Labdarúgó Klub többlet támogatására
Falunap megrendezése
Járda felújításra
Fásítás költségeire
Út műszaki ell. díj, tervezés, engedélyeztetés
Állati hulladék elszállíttatására
Rock fesztivál megrendezésére (Műv. Ház szakfeladatra)
Természet tudományos tanterem szerelési munkái
Tuskó mentesítésre (vegyi)
Polgárőrség többlet támogatására
Telekmegosztás (2db Ifjúság úti)
Óvodába élelmezés vezetőnek számítógép beszerzés
Iskolai gyereknap megrendezéséhez
Emlékplaketthez jutalom és járulékai
Összesen:

2.968 eFt
2.046 eFt
654 eFt
5.500 eFt
3.000 eFt
1.400 eFt
1.300 eFt
600 eFt
600 eFt
500 eFt
313 eFt
300 eFt
264 eFt
200 eFt
150 eFt
117 eFt
100 eFt
100 eFt
58 eFt
20.170 eFt

A Képviselő-testület a körjegyzőség jóváhagyott 1.604 e Ft szabad pénzmaradvány
összegéből az alábbi feladatok végrehajtását határozza el:
¾ Dolgozók jutalmazása (11 fő)

1.200 eFt

¾ Munkáltatót terhelő járulékok

384 eFt

¾ EP választásokhoz önerő

20 eFt

3.§
1. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
k m f.
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Kómár József
polgármester
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Kómár József polgármester
A határozatban kerül elfogadásra az általános tartalékalap megnövelése az ÉMOP pályázati
önerővel és az APEH-tól visszaigényelt rehabilitációs hozzájárulással valamint a Pénzügyi
bizottsági ülésen tett javaslatok az általános tartalékból lesznek megvalósítva.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az általános taralék
terhére elvégezendő ismertetett feladatokat szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
¾ az Önkormányzat igazgatási szakfeladaton a céltartalék előirányzatát 3.577 e Ft
összeggel - az ÉMOP pályázathoz biztosított saját erő- csökkenti, mellyel
az önkormányzat általános tartaléka megemelésre kerül.
¾ Az APEH-tól visszaigényelt rehabilitációs hozzájárulás összegéből 847 e
Ft összeggel az önkormányzat általános tartalékát megemeli.
¾ Az általános tartalék összegéből 4.000 e Ft kerül átcsoportosításra az alábbi
feladatok megvalósítására:
o Helyi közutak létesítése, felújítása szakfeladatra a Kápolna út
felújítására
2.000.000 Ft
o Helyi közutak létesítése, felújítása szakfeladatra a Rákóczi út
megsüllyedt burkolatának felújítására 1.500.000 Ft
o Helyi közutak létesítése, felújítása szakfeladatra az iskolai
parkoló kialakítására

500.000 Ft

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására az I. félévi
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
V. Napirendi pont
A községi Falunap programjának meghatározása, szervező bizottság megválasztása
Kómár József polgármester
Véleménye szerint nincs szükség Szervező Bizottság felállítására.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Úgy gondolták az éves munkaterv összeállításakor, hogy a tavalyi Falunappal kapcsolatos
megjegyzések elkerülése végett szükség lenne Szervező Bizottságra.
Samu Alfonzné képviselő
Mikor lesz a Falunap?
Kómár József polgármester
Augusztus 21-én.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Remélhetőleg nem akkor lesz az újabb népszavazás, mert augusztusra tervezik csak még nincs
pontos időpont. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a főzőverseny és a falunapi főzés is
közegészségügyi bejelentés köteles. Kérdezi, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ne állítsunk
Szervező Bizottságot?
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Kómár József polgármester
Javasolja, hogy ne legyen Szervező Bizottság, mert ha az ad hoc bizottság, akkor tagjai
többsége és elnöke csak képviselő lehet,tagja polgármester, alpolgármester ne lehet. De
javaslatokat és ötleteket kér a képviselőktől, hogy kik legyenek a vendégek, és milyen
programok kerüljenek megrendezésre. 3-4 fellépő bőven elég este pedig tűzijáték lesz, ahogy
eddig minden évben volt. A fellépők száma attól függ, hogy mennyit kérnek egy fellépésére,
mert igen nagy az árbeli eltérés a fellépők között.
Kapuszta János képviselő
Milyen választékból lehet választani?
György Istvánné képviselő
Eddigi szervezés szerint itt lesznek Ecsédről a néptáncosok, Ikladról is jönnek és a
Népdalkórus is fellép, este pedig tűzijáték lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A gyermekeknek nem lehetne plusz programokat szervezni?
György Istvánné képviselő
Az előző években volt nekik szervezve program, de nagyon kevesen jöttek el rá. Javasolja,
hogy csak 17 óra tájékán kezdődjenek a programok.
VI. Napirendi pont
Műv. Ház nagytermének PVC burkolat cseréjére kivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Kerestély Gyula képviselő
Kérdezi, hogy készült –e műszaki előírás vagy felmérés?
Kómár József polgármester
Igen, árazatlan költségvetés lett kiküldve a vállalkozóknak. Az alpolgármester úr segített a
kivitelező kiválasztásában.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Műv. Ház
nagytermének PVC burkolat cseréjére kivitelező kiválasztására tett javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
62/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Művelődési Ház
nagyterem padlózatának felújítási munkáinak elvégzésével a BADUFA FB
Kft-t (képv.: Barta Tamás, 1023 Bp., Zsigmond tér 10.) bízza meg, az
ajánlatában szereplő 734.994,-Ft összegben, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza.
A Képviselő-testület az elemi költségvetésben a PVC cserékre tervezett
előirányzat feletti 26.994,-Ft-ot az általános tartalékkertből biztosítja.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: a szerződés aláírására
2009.05.08.
a munka elvégzésére
2009.06.26.
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VII.

Napirendi pont

Kérdések, interpellációk, egyebek
 Közvilágítás bővítése
Kómár József polgármester
A költségvetésben tervezve lett ez a bővítés. Két ajánlat érkezett, egy felkért ajánlattevő nem
válaszolt. Felsorolja a helyeket, ahová a lámpák fognak kerülni. Petőfi utca sarkára kérték,
hogy kerüljön lámpa, mert nagyon sötét a sarok.
Kerestély Gyula képviselő
A telephely végére is kerül lámpa, ahogy megállapodtak annak idején?
Kómár József polgármester
Nem lesznek új oszlopok állítva csak meglévő oszlopokra kerülnek lámpatestek.
Kerestély Gyula képviselő
Ha az önkormányzat biztosítja a lámpatestet ő megszerzi hozzá az oszlopot.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megnézi, hogy mekkora összeg lett a költségvetésben erre tervezve.
Kómár József polgármester
A közvilágítás külön lett tervezve.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felolvassa a tervezett igényt. Majdnem 9 db lámpatestet lehet igényelni a tervezett összegből.
Kérdezi, hogy mindegyiknek megvan már a fix helye?
Kapuszta János képviselő távozik az ülésről a Testület létszáma 8 főre csökkent.
Kerestély Gyula képviselő
Emlékezteti a polgármestert, hogy ez is előre meg lett beszélve ugyanúgy, mint az hogy az
Ifjúság utcában milyen hosszúságú járda fog készülni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A járda meghosszabbításáról tényleg nem volt szó. De való igaz, hogy arról volt szó a járda
bejáráskor, hogy ha szerez oszlopot és a lámpatestet az önkormányzat átveszi e a saját
rendszerébe.
Kerestély Gyula képviselő
Felajánlja, hogy hajlandó több iparűzési adót fizetni azért a lámpáért. Az utca végén továbbra
is változatlan a helyzet legszívesebben felnyitná a sorompót, de nem tudja, mert le van
lakatolva.
Kómár József polgármester
4 db betonoszlop lesz kihelyezve és akkor nem tudnak a traktorok arra járni.
Kerestély Gyula képviselő
Nem a traktorosokkal van baj, hanem a quados herédi fiatalsággal.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy akkor 9 db lámpatest kerüljön kiépítésre. A lámpatestek helyeit egy későbbi
ülésen fogják egyeztetni.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a közvilágítás
bővítését szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
63/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
település közvilágítási hálózatának 9 db lámpatest bővítési munkálataival a beérkezett
ajánlatok közül kedvezőbb ajánlata alapján a GA-MAGYARORSZÁG Kft-t (2045.
Törökbálint, Tópart út 1/a) bízza meg az ajánlatában meghatározott műszaki
tartalommal az ajánlat szerinti 45.000,-Ft/db áron, összesen nettó 405.000,- + ÁFA
áron mely az anyagköltséget és munkadíjat is tartalmazza.
A Képviselő-testület a kivitelezés költségét az elemi költségvetésben tervezett
előirányzat terhére biztosítja.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 30 nap

 Községi Könyvtár armatúrák lecserélése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tervezett költségvetésnél Szabó Gábor jelezte, hogy szeretné kicseréltetni az elöregedett
almatúrákat a Könyvtárban így erre 167.000,- Ft lett tervezve.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Községi Könyvtár
almatúra cseréjére a kivitelező kiválasztását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
64/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Községi Könyvtárban az
armatúrák cseréi munkáinak elvégzésével a beérkezett ajánlatok közül kedvezőbb
ajánlata alapján a GA Magyarország Kft-t (2045. Törökbálint, Tópart út 1/a.) bízza meg
az ajánlatában meghatározott műszaki tartalommal nettó 142.000,-Ft +Áfa összegű
vállalkozói díjért.
A Képviselő-testület a kivitelezés költségét az elemi költségvetésben tervezett
előirányzat terhére biztosítja.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Kómár József polgármester
Határidő: 30 nap
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 Patikával kapcsolatban
Samu Alfonzné képviselő
Kérdezi, hogy szeretné ha az önkormányzat megkérni a gyógyszertárat arra hogy addig legyen
nyitva míg a rendelés tart. Előbb bezárnak és a lakosságnak Hatvanba kell mennie a
gyógyszer kiváltani, ha csúszik az orvosi rendelés.
György Istvánné képviselő
Tényleg igaz, hogyha csúszik az orvosi rendelés azt a gyógyszertár nem figyeli és bezár.
 Csillag utcai híddal kapcsolatban
Papp Ákos képviselő
Kérdezi, hogy a Csillag utcában a híd mikor lesz lefestve?
Kómár József polgármester
Mennek a közmunkások és már festik is.
 Szemétszállítással kapcsolatban
Kovács József képviselő
A faluban mikor viszik a szelektív hulladékot? Miért nincs erről a lakosság tájékoztatva?
Kómár József polgármester
Már egyszer elmondta, hogy minden hónap utolsó csütörtökén viszik a szemetet. A szelektív
hulladékot szállítókat megkérdezte, hogy hová viszik a szemetet és elmondták, hogy
ugyanoda ahova a többit, továbbá gond, hogy a lakosság 10-12 %-a él csak ezzel a
lehetőséggel.
 Kelemen István földjével kapcsolatban
Kovács József képviselő
Megint megkereste őt Kelemen István, hogy szívesen eladná a földjét az önkormányzatnak.
Kérdezi, hogy miért nem veszi meg az önkormányzat?
Kómár József polgármester
Azért mert nem ér annyit a föld amennyiért szeretné, hogy megvegyük. Az önkormányzatnak
csak a munka lenne vele és nem hozna nyereséget.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Bent volt nála és még térképet is másolt az üggyel kapcsolatban Kelemen Istvánnak. Nem
egyedüli tulajdonosa a földnek így csak a tulajdonos társak közös megegyezés alapján tudják
eladni. Egyeztettek a Földhivatallal is a tulajdonosokról és bejegyzett aranykorona értékekről,
de az Önkormányzat csak reális áron köthet ügyletet.
Samu Alfonzné képviselő távozik az ülésről a Testület létszáma 7 főre csökkent.
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 Bozsik Istvánné jutalmazása Arany diploma alkalmából
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pénzmaradványból kerül jutalmazásra Bozsik Istvánné, mely egy külön határozatban kerül
elfogadásra.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs Bozsik Istvánné
jutalmazásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
65/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete Bozsik Istvánné nyugdíjas
óvónőt Arany diplomája alkalmából nettó 30. 000,‐ Ft jutalomban részesíti a
2008. évi pénzmaradvány terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a nem saját dolgozó részére
adott jutalom címen a kifizetésről Pedagógus Nap alkalmából gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. 06.hó

 Egyház támogatása
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közpénzen kapott támogatásokat egy-egy külön határozattal is el kell fogadnia a Képviselőtestületnek bár a költségvetésben már elfogadták., ezeket a döntéseket fel kell tenni a
honlapra is.
Juhász Istvánné képviselő
A katolikus egyház a főoltár felújítására szeretne támogatás kérni?
Kómár József polgármester
Igen arra, aminek a terveit előző ülésen körbe adta.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Katolikus Egyház
támogatásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
66/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelmükre a 2009. évi
elemi költségvetés terhére 500.000 Ft támogatást biztosít a Katolikus Egyház
részére a herédi templom főoltárképe felújításhoz.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a támogatást a határozat és a
támogatott igénylése szerint biztosítsa.
Felelős: polgármester
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Határidő: értelem szerint
 Herédi Sport Klub támogatása
Kómár József polgármester
Ismerteti a Sportkör kérelmét. Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nincs a Sport Klub támogatásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
67/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó
Klub kérelmére úgy határozott, hogy a 2009. évi elemi költségvetésben
jóváhagyott 800.000 Ft támogatáson túl a 2008. évi pénzmaradvány terhére
további 1.400.000 Ft támogatást biztosít a Herédi Sport Klub 2009.évi
működéséhez.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati
támogatást e határozat és a támogatott szervezet igénylése szerint biztosítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. évben értelem szerint
 Polgárőrség támogatása
Kómár József polgármester
A Polgárőrség a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 200.000 Ft-on túl 150.000 Ft kér a
működéséhez, melyre a keretet a pénzmaradvány felosztásnál jóváhagytuk. Felkéri a
képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Polgárőrség támogatásáról
szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
68/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2009. évi elemi költségvetésben jóváhagyott 200.000 Ft támogatáson túl a 2008.
évi pénzmaradvány terhére további 150.000 Ft támogatást biztosít a herédi
Polgárőrség részére 2009.évi működéséhez.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatást e
határozat és a támogatott szervezet igénylése szerint biztosítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. évben értelem szerint
 Heves Megyei Kitüntető Címre való felterjesztés
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy a Népdalkórust és Lőrinczi Enikőt terjessze fel a Képviselő-testület a Heves
Megyei Kitüntető Címre.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel más javaslat nincs, a Heves
Megyei Kitüntető Címre való felterjesztésről szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
69/2009.(IV.27.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Heves Megyei Közgyűlés által alapított Heves Megyéért kitüntető díjra
Lőrinczi Enikő herédi lakost és a Herédi Népdalkórust javasolja
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a
felterjesztést tegyék meg.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2009.04.30
 Kútfúrással kapcsolatban
Kómár József polgármester
Az előzetes felmérések alapján az a javaslata, hogy az Ifjúság úton az ún. Cigánygödörben az
önkormányzat maga oldja meg a kútfúrást így csak anyagköltségek fognak jelentkezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az önkormányzatot bejelentették, hogy lopja a vizet, így a Vízműtől felkeresték a Hivatalt.
Kómár József polgármester
A Vízmű ágazati igazgatójával Ágó Józseffel meg volt beszélve, hogy a tűzcsapra
felszerelnek egy csapott, melyet mérőórával láttak el. Erről a csapról történik a locsolás, amíg
a saját kút el nem készül.

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

Kmf.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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