11-12/2009.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.
Határozat száma:
73/2009.(V.25.)
74/2009.(V.25.)
75/2009.(V.25.)

83/2009.(V.25.)

Tárgy:
Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása
Átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Közbeszerzési döntés kivitelező kiválasztásáról (Műv. Ház,
Tájház, iskolakerítés)
CÉDE pályázaton részt vétel elhatározása ravatalozó felújítás
és magastető építésére
Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Herédi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosítása
Körjegyzőségi Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Óvoda élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárásra a Perfectus
Kft. megbízása
VÍZMŰ Zrt. bérleti díjjal kapcsolatos döntés

Rendelet száma:
11/2009.(V.25.)

Tárgy:
a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. Ö.r. módosítása

76/2009.(V.25.)
77/2009.(V.25.)
78/2009.(V.25.)
79/2009.(V.25.)
80/2009.(V.25.)
81/2009.(V.25.)
82/2009.(V.25.)

2009. június 10.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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11-12/2009.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25 -i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász
Istvánné, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és Samu Alfonzné
képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Pusztai Ottóné pü. ea.
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány
Kiss Attila r.zászlós, helyettes körzeti megbízott;
Hargitai Katalin családgondozó;
Terényi Lászlóné ig. ea.;
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, Bíráló Bizottság tagja;
Lőrincz Mária iskolaigazgató;
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető.
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a
megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Egyed János alpolgármester jelezte,
hogy a Testületi ülésen nem tud részt venni. Kapuszta János képviselő jelezte, hogy az
üléshez a későbbiek folyamán csatlakozik.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására a meghívó szerint.
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 végrehajtásáról szóló jelentést szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.
Napirend
I. Napirendi pont
Hatvan Város Rendőrkapitánya beszámolója Heréd község közrend- és közbiztonsági
helyzetéről
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Köszönti a vendégeket. Megkérdezi a rendőrkapitányt, hogy a beszámolót szeretné
kiegészíteni?
Dr.Gyetvai Tibor rendőrkapitány
Köszöni a meghívást. Nincs kiegészíteni valója, de kiemelné a vagyon elleni
bűncselekményekről készült beszámolót.
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A térfigyelő kamerák kiépítésével jelentősen csökkenthető a bűncselekmények száma, mert
visszatartó ereje van. Sőt a Bíróság az egyes bűncselekményeknél egyre jobban támaszkodik
a kamerák által rögzített eseményekre. A körzeti megbízott Petor János r. főtörzs-zászlós
jelezte, hogy nyugdíjba kíván vonulni, az új körzeti megbízott állományba helyezéséig Kiss
Attila r. zászlós Zagyvaszántó körzeti megbízottja látja el a feladatot, mint helyettes körzetis.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban az kérdezi, hogy mennyivel csökkentenék a
bűncselekmények számát a térfigyelő kamerák?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az elmúlt hetekben a községben egy fiatalember ingyenes születésnapi bulit rendezett, amely
egész éjszaka tartott. Szomszédok jelezték, hogy a rendezvény túl hangos, de azt figyelembe
se vették. Azt is mondta az egyik szomszéd a polgármesternek, hogy szólt a rendőrségnek,
akik ki sem jöttek. Azt kérdezi, hogy a rendőrség ilyen esetekben miért nem megy ki a
helyszínre? Az eseményről küldött jelentés a Hivatalban tett szabálysértési feljelentést is
alátámasztaná.
Kovács József képviselő
A rendőri intézkedések az ő véleménye szerint gyengék nincs visszatartó erejük. Miért nem
áll a törvény a rendőrség oldalán?
Kerestély Gyula képviselő
Örömmel tapasztalja, hogy az utóbbi időben megnőtt a községben végzett közúti ellenőrzések
száma. Véleménye, hogy a sűrűbb közúti ellenőrzéssel is lehet a bűncselekmények számát
csökkenteni. Javasolja, hogy reggel 4-5 óra közt és este 18 óra tájékán történjenek az
ellenőrzések.
Kómár József polgármester
¾ A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a polgárőrség
több és sűrűbb járőrözést nem tud vállalni, mert a tagok döntő többsége munka mellett
végzi a szolgálatot. A lakosság oldaláról is kaptunk jelzéseket, hogy még a
kommunális adóba is hajlandóak lennének többet fizetni, azért hogy erre a feladatra
használja fel az önkormányzat. A Képviselő-testület is gondolkodott már a térfigyelő
kamerák kiépítésén, ismertette is a Képviselő-testülettel az Adács község
tapasztalatait.
¾ Új körzeti megbízottal kapcsolatban csak annyit szeretne mondani, hogy a Képviselőtestület várja már őt és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a munkáját
segítse. A polgárőrség is felajánlotta a segítségét.
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány
¾ A térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan személyes tapasztalatai vannak. Előző
munkahelyén már működött a rendszer és jelentős eredményeket tudtak vele elérni.
Megfelelő személyi hátérre is szükség van, akik vissza tudják rövid időn belül nézni a
kamerák által rögzített eseményeket.
¾ Csendháborítás ügyében elmondja, hogy minden rendőr utasításban kapta meg, hogy
ilyen esetekhez kötelező kimenni és arról jelentést írni. De azt is elmondja, hogy a
rendőrség csak abban az esetben tud fellépni, ha a telefonáló azonosítja magát.
Névtelen bejelentéssel a rendőrség nem tud mit kezdeni. Az esetek többségében olyan
bejelentés érkezik, amely rossz szomszédi viszonyra vezethető vissza. Ismerteti a
Képviselő-testülettel az eljárás menetét.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy a községben működik egy italbolt, amellyel a tavalyi évben rendszeresen
problémák voltak. Örül annak, hogy mára a körülmények javultak és a rendezvényei
megfelelő körülmények közt zajlanak.
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány
¾ Rendőri intézkedéssel kapcsolatosan csak annyit tud mondani, hogy a rendőrség
feladata, hogy a törvényt betartsa és betartassa. Véleménye hogy az új típusú
rendbontásokra a rendőrség megpróbál szakszerűen felkészülni. Egyrészt úgy hogy az
új kollégák már tanulmányaik során megismerkedhetnek ilyen esetekkel, másrészt a
régi kollegák tapasztalatait veszik alapul. A rendőrség feladata a bűncselekmény
elkövetőit elfogni, és a Bíróságon bebizonyítani a bűncselekményt. A Bíróság pedig a
törvények ismeretében dönt az ügyben.
¾ Közúti ellenőrzéssel kapcsolatosan örül, hogy a Képviselő-testület egyetért ezzel az
eljárással. Az ő véleménye is, hogy igazolással is sok bűncselekményt lehet
felgöngyölíteni. Az ellenőrzések gyakorisága és időpontja nem nyilvános, mert ez
naponta kerül kijelölésre valamint az eljárás célja, hogy rajtaütésszerű legyen.
Kómár József polgármester
Megköszöni a beszámolót, a megjelenést és a részletes tájékoztatást.
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Hatvan Város
Rendőrkapitány beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
73/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről,
a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül – a jegyzőkönyv
mellékletét képező - beszámolóját a rendőrségről szóló mód.1994.évi
XXXIV.tv. 8.§ (4) bek. alapján elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a
határozatról értesítse.
Felelős: Körjegyző
Határidő: 15 nap
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány és Kiss Attila r.zászlós helyettes körzeti megbízott távoznak
az ülésről. Hargitai Katalin családsegítő és Terényi Lászlóné ig. ea. megérkeznek az ülésre.
II. Napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Köszönti a vendégeket az ülésen. Kérdezi Hargitai Katalin családgondozót, hogy kívánja
kiegészíteni a beszámolóját?
Hargitai Katalin családgondozó
Nem kívánja kiegészíteni.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavaly decemberben kiírt nyári gyermekétkezési
pályázaton nem nyert az önkormányzat, de az ingyenes nyári gyermekétkeztetésben
részesülnek majd a rászorult gyermekek. Nagy problémát jelentenek az önkormányzatnak
azok a felelőtlen szülők is, akik bejelentés nélkül fogják a gyermekeket és elhagyják a
települést úgyhogy nekünk kell felderíteni az új címüket és távkapcsolaton keresztül
lerendezni az itt hagyott ügyeiket. A gyermekekkel inkább magatartásbeli problémák vannak,
melyek nagy része a nem megfelelő szülői magatartásból adódik. A háziorvos is nagyon
segítőkész, ha az ügyintézők általa próbálnak a családokról információt szerezni.
Kómár József polgármester
Röviden jellemezve a gyermekvédelem körében minden szülő megkapta és megkapja a
segítséget, aki hajlandó együttműködni az önkormányzattal.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A nyári étkeztetéshez kiküldött nyilatkozatokat a szülők alig akarják behozni, az ügyintéző
Terényiné Ildikó úgy telefonál rájuk. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a nyári
étkeztetést az óvoda fogja ellátni és az ottani nyári szünet miatt a kieső időszakban egy
vállalkozótól rendeli az ebédet az önkormányzat.
Kómár József polgármester
Véleménye, hogy Hargitai Katalin családgondozó személyében egy megfelelő munkatársat
kapott a község, aki nemcsak a gyermekeket, hanem a szülőket is jól tudja kezelni. Megkéri
Hargitai Katalin családgondozót, hogy egy pár mondatban számoljon be munkájáról a
Képviselő-testületnek.
Hargitai Katalin családgondozó
Köszöni az elismerő véleményt. Elmondja a Képviselő-testületnek, hogy Heréd községben a
gyermekjóléti feladatokat kb. 1 éve látja el. Tapasztalata, hogy a község befogadta őt, jó a
kapcsolata a hivatali dolgozókkal, és naprakész információkkal rendelkezik. A munkaideje
kötetlen, ha kell akár hétvégén is kimegy családokhoz, hogy meg tudja velük beszélni a
felmerült gondot. Véleménye, hogy a településen nagyobb gondok nincsenek és az eddig
felmerülő problémák mind megoldásra kerültek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az átfogó értékelés a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
74/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete „A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96.§. (6) bekezdésében
foglaltak értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készített átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadta.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az értékelést az Északmagyarországi
Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Szociális
és
Gyámhivatalához terjessze fel.
Határidő: 15 nap
Felelős: körjegyző
Hargitai Katalin és Terényi Lászlóné ig. ea. távoznak az ülésről.
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III. Napirendi pont
2009. évi költségvetés módosítása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen
elhangzottakat ismertesse a Képviselő-testülettel.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a ravatalozó magas tető építése és külső felújítására beadott pályázathoz
csatolni kell a 2009. évi jóváhagyott költségvetési rendeletet, melyben fejlesztési
előirányzatként vagy fejlesztési célú tartalékként kell szerepelnie a pályázatban megjelölt
fejlesztésnek. Továbbá a LEADER pályázathoz kell még plusz pénz elkülöníteni egyrészt az
ÁFA emelkedése miatt, másrészt többlet kiadások jelentkeztek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A LEADER pályázathoz azért van szükség plusz pénzre, mert a költségbecslés 2008.
novemberében készült, melynek következtében az inflációval nem számolt az önkormányzat.
Az iskolakerítésére 3 MFt-ot különítettünk el arra az esetre, ha nem nyer az oktatási pályázat.
Az iskola igazgató, Lőrincz Mária év elején levélben kérte, hogy szeretné, ha az idén a kerítés
elkészülne abban az esetben is, ha pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre. Az
önkormányzat felkészült arra is, hogy szükség esetén hitel felvételével az utófinanszírozott
pályázatok miatt fellépő esetleges átmeneti pénzhiányt megoldja.. Reméli, hogy a tervezett
hitel felvételére idén sem lesz szükség. Felolvassa a módosított rendeletet.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az önkormányzat
2009. évi költségvetési rendelet módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2009.(V.25.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bek.-ben
foglalt felhatalmazás alapján Heréd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2009.(II. 09.) rendelete (továbbiakban R.) tartalék és céltartalék meghatározásával
összefüggő 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 2009. évi költségvetésének
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Bevételi főösszegét:

260.347 e Ft-ban

Kiadási főösszegét:

260.347 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
10.197
12.000
7.600
70.326
1.212
98.223
1.800
23.881
4.000
31.108
260.347

Önk. költségvetési működési bevételek
Helyi adó
Gépjármű adó
Átengedett központi adók (SZJA)
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Normatív támogatások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Átvett pénzeszköz
Hitel
Előző évi pénzmaradvány
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

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

adatok ezer Ft-ban
24.543
6.990
2.069
168
33.770

Részben önálló intézmények működési kiadásai:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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

adatok ezer Ft-ban
68.507
20.617
24.494
4.668
1.143
119.429
16.685
4.924
27.544
7.560
8.010
11.317
31.108
107.148

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

1.018 e Ft
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(6) A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés fejlesztési célú tartaléka
10.299 e Ft ebből:
¾
Leader pályázat:
5.088 e Ft
¾
TIOP pályázat
400 e Ft
¾
CÉDE pályázat
2.811 e Ft
¾
Leader pályázat többletköltség 2.000 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.
Kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

10 perc szünetet rendel el a polgármester. Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő megérkezett
az ülésre.
IV. Napirendi pont
Tájház, Műv. Ház és iskolakerítés közbeszerzési eljárásban döntés
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Köszönti a vendéget.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is és a szükséges plusz önerőt
biztosították. Elmondja Dr. Dóka Zsoltnak, hogy az előző napirend keretében a 2009. évi
költségvetési rendeletet is módosította a Képviselő-testület, mert más (CÉDE) pályázati
anyaghoz is szükséges volt a rendelet módosítása és az LEADER önerőt is megemeltük.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, Bíráló Bizottság tagja
Ismerteti a Képviselő-testülettel a közbeszerzési eljárás folyamatát. Elmondja, hogy három
vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Mindhárom pályázatban talált hiányosságokat és felszólította
a vállalkozásokat a hiánypótlásra. A Bereczki és Társa (Heréd) valamint a TRI-BONT Kft.
(Sződ) nem élt a hiánypótlás lehetőségével ezáltal kizárták magukat az eljárásból. Így a Bíráló
Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a Viktória Kft.-vel (Kartal) kösse meg a
szerződést.
Kómár József polgármester
Megköszöni a tájékoztatás és felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
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Samu Alfonzné képviselő
Kérdezi, hogy miért nem kerekített összegek szerepelnek az ajánlatban és hogy utalás esetén
is ezek az összegek kerülnek elutalásra?
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, Bíráló Bizottság tagja
Az összegek azért nem kerek számok, mert szorzat eredménye. A nem kerekített összegek
arra is szolgálnak, hogy kizárható legyen két teljesen hasonló ajánlat érkezése. Utalás esetén,
pedig csak a számlán szereplő összeg kerül elutalásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az MVH hiánypótlásra való felhívása is megérkezett, mely alapján a Képviselő-testületnek
arról kell döntenie, hogy a LEADER pályázatban megjelölt kocsiszínt kívánja-e
megvalósítani. A tervrajzokon szereplő kocsiszín nem meglévő építmény, amelyet fel kellene
újítani, hanem teljesen új építésű lenne. A pályázati kiírásnak ebben a formában nem felel
meg. Két választása van a Képviselő-testületnek vagy saját önerőből 600 eFt+Áfa összegért
elkészíti; vagy nem kerül megépítésre. Úgy gondolja, hogy a pályázat és a közbeszerzési
eljárás szempontjából a lehető legkisebb kockázatot kell vállalni, ezért javasolja, hogy saját
önerőből kerüljön megvalósításra. A Viktória Kft-ről a véleménye alakult ki, hogy egy
nagyon korrekt vállalkozás, és ajánlatuk alapján képesek lesznek a munka elvégzésére.
Felolvassa a kiegészített határozati javaslatot. Kérdezi Dr. Dóka Zsoltot, hogy ezt a
határozatot közbeszerzés jogilag megfelelőnek találja-e?
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, Bíráló Bizottság tagja
A határozat az eljárás döntését tartalmazza, de ha a melléklete lemarad nem fog világosan
kitűnni, hogy a másik két vállalkozás ajánlata miért nem nyert el munkarészeket. Ezért arra
kéri a körjegyzőt, hogy a melléklet legyen része a határozatnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem kívánta elhagyni a mellékletet, hanem ahogy a közbeszerzési szakértő kérte a határozat
melléklete lesz. Egyezteti Dr. Dóka Zsolttal a határozat szövegé és a végleges határozat
szövegét felolvassa a Képviselő-testületnek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére.
Kovács József képviselő
Véleménye, hogy ne legyen az iskola lekerítve, mert azzal még az iskola nem lesz védelem
alatt. A kerítésen át fognak mászni és akkor a kerítés is tönkre fog menni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Magas lesz kb. 2 méter.
Kerestély Gyula képviselő
Kérdezi, hogy a külső kerítés nem lesz elkészítve?
Kómár József polgármester
Az iskolakerítést maga a nevelőtestület is kérte már. Ő úgy gondolja, hogy ez az ügy már
lefutott. Való igaz, hogy megvan az esélye, hogy nem lesz hosszú életű, de ha így állunk
hozzá, akkor nem kell a faluban semmit tenni.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Ki fog derülni, ha elkészül, hogy mennyire lesz tartós így a későbbiekben a Képviselő-testület
tud mihez viszonyítani.
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Tájház, Műv. Ház és
iskolakerítés közbeszerzési eljárás döntéséről szóló felolvasott határozati javaslatot és a
kiosztott mellékletét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
75/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Heréden
1. rész Tájház felújítása
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása
3. rész: Iskola kerítés létesítése
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról készült, a határozat mellékletét
képező összegzés alapján a közbeszerzési eljárás nyerteseként az
1. részre Tájház felújítása 4.304.856 Ft+ Áfa;
2. részre Művelődési Ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19.849.392 Ft + Áfa;
3. részre Iskola kerítés létesítése 4.164.300 Ft+ Áfa
vállalkozási díjért a Viktória Épker Kft.(Kartal) ajánlatát fogadja el, második
helyezetett a Képviselő-testület nem nevez meg, az összegzésben foglaltak
alapján a Bereczki és Társa Kft.(Heréd) és a Tri- Bont Kft.(Sződ) ajánlatait
érvénytelennek nyilvánítja.
2. Felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési
szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
75/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat melléklete
20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Név: Heréd Község Önkormányzata
Székhely: 3011 Heréd, Rákóczi út 39.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Heréden
1. rész Tájház felújítása
Heréd
377 hrsz.
A tájház alapozása, falai, födémszerkezetei, kéményei, nyílászárói,
tetőszerkezete, valamint a tetőlécezés és a héjalás kerül felújításra. Az újonnan
falazott faszerkezetek alá betonsáv alap készül, melyet monolit vasbeton
talpkoszorú egészít ki. Megtörténik a vályog falazat pótlása, megerősítése, új
falazatok készítése. A nyílászárókat cserélni, és felújítani kell.
A tájház kerítése is felújításra kerül. A kerítés kialakítása során oszlopok
elhelyezése, kapuk, és kerítés kialakítására kerül sor. A faanyagokat beépítés
előtt légmentesítő anyaggal és gombamentesítővel kell kezelni, beépítés után a
látszódó fafelületek pácolást kapnak barna színben.
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2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása
Heréd
323; 324; 325/6 hrsz.
Művelődési ház és környezetének felújítása: A homlokzat és annak vakolat
felújítása során hőszigetelés és külső színezés is történik. Az épület körüli
járdák a középülethez méltó térburkolattal kerülnek lefedésre, ezzel
párhuzamosan fizikai akadálymentesítés is végbemegy. A meglévő nyílászárók
cseréjére kerül sor.
Iskolakert parki sétány felújítása: Új elemekkel, utcabútorokkal (padok,
hulladéktárolók) történő kiegészítés, szilárd szegélyelemek között kiépített
murvaburkolat. A zöldfelület élővilága is megújul.
3. rész: Iskolakerítés létesítése
Heréd
323.hrsz. Iskola
Iskola udvar lezárása: Az iskola udvar funkcionális használatának biztosítása ,
a bitumenes pálya és szűkebb környezetében kapukkal ellátott kerítés
létesítése. Hossza 140 m. Beton alapba rögzített oszlopokhoz fogatott előre
gyártott fém kerítés elemekből.
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:d)* Az ellenszolgáltatás összege:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
5. A benyújtott ajánlatok száma:3
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Név: Viktória-Épker Kft.
Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.
Ajánlat:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba
foglalva:c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:-

162

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Név: Bereczi és Társa Kft.
Cím: 3011 Heréd, Kökényesi út 34.
Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6.
pontjában foglaltak ellenére.
A tartalomjegyzék nem tartalmaz oldalszámokat az ajánlattételi felhívás
VI.3.6. pontjában foglaltak ellenére.
Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.
A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki
a dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.
A bankinformációs levél tartalmából nem állapítható meg az ajánlattételi
felhívás III.2.2) pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel
megléte.
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerint a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságot az 1-3. rész tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző három évben a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó kivitelezések ismertetésével a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében meghatározott módon kell benyújtani (Kbt. 68. § (2) bek.: A 67.
§ (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.)
Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja
ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30.
pontja ellenére.
A dokumentáció 13. pontja szerint ajánlattevők kötelesek a beárazott
költségvetési kiírást, az összesítőket, a főösszesítőt, a pénzügyi-számlázási
ütemtervet és a műszaki ütemtervet (legalább hetenkénti és szakági bontásban),
valamint a kitöltött szerződés tervezetet elektronikusan is az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani digitális adathordozón – CD-n – az ajánlattételi
dokumentációval együtt, abba becsomagolva. Az ajánlathoz cd nem került
becsatolásra.
1. rész: Tájház felújítása:
Külső átalakítás és felújítás:
Az ajánlat 9. sorszámú tételében minőségi és mennyiségi eltérés van
C8 helyett C12 minőségű beton, illetve mennyiségben 6,3 m3 helyett 3,05 m3.
Az ajánlat 33. sorszámú tételében 1 db helyett 0 db mennyiség
szerepel.
Ezen részhez küldött kiegészítő tételeket az ajánlat nem tartalmazza.
2. rész: Művelődési ház és környékének felújítása:
Az ajánlat 3. sorszámú tételében a mértékegységben van eltérés: db
helyett m3 van beállítva.
Az ajánlatból 74,95 m2 hőszigetelés kimaradt.
Iskolakert parki sétány:
Az ajánlat 3. tétele 270 m2 többlet mennyiséget tartalmaz.
Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére
határidőben nem pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen.
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Név: TRI-BONT Kft.
Cím: 2134 Sződ, Csörögi út 3.
Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6.
pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz borítólapot a dokumentáció 30. pontjában foglaltak
ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz oldalszámos tartalomjegyzéket az ajánlattételi
felhívás VI.3.6. pontjában és a dokumentáció 30. pontjában foglaltak ellenére.
Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.
Az ajánlat nem tartalmaz iratot a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására
az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz iratot a műszaki, szakmai alkalmasság igazolására az
ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában foglaltak ellenére.
A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki
a dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a számlavezetőkről és a számlákról szóló
nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás VI.3.14. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozatot az
ajánlattételi felhívás III.2.1. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára,
valamint a 71. § (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlattételi
felhívás VI.3.4. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja
ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30.
pontja ellenére.
2. rész: Iskolakert parki sétány:
Az ajánlat 3. tételében 40,5 m3 többlet mennyiség szerepel.
3. rész: Iskola kerítés létesítése:
A pályázati anyagból ezen ajánlati rész összesítése kimaradt, de
számszakilag helyes.
Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére
határidőben nem pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e), f) pontja alapján érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: Viktória-Épker Kft.
Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.
Ajánlat:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19 849 392 Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
Az adott ajánlattevő ajánlatai mindhárom rész tekintetében a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatok.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:9.* Egyéb információk:10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:164

11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:2009. március
31.
12. Az összegezés elkészítésének időpontja:2009. május 25.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja: A LEADER pályázati támogatási
szerződés megkötését követő munkanapon, de legkorábban a jelen
közbeszerzés eredményhirdetésének napját követő 16. napon és legkésőbb a
jelen közbeszerzés eredményhirdetésének napját követő 60. napon 10.00 óra.
14. Az összegezés megküldésének dátuma:2009. május 26.
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.
Heréd, 2009. május 25.
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő, Bíráló Bizottság tagja távozik az ülésről. Terényi
Lászlóné ig. ea. megérkezett az ülésre.
V. Napirendi pont
Tájékoztató a Heréd községben működő vállalkozásokról
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot a
Képviselő-testülettel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy a községben viszonylag alacsony az ipari vállalkozások száma, melynek oka
lehet az is, hogy kevés a rendezési terv szerint a gazdasági övezet. A vállalkozások adóztatási
feladataival Pintér Mártonné, Marika foglalkozik. A vállalkozások működésével és
nyilvántartásával Terényi Lászlóné, Ildikó foglalkozik. Az ő tájékoztatása kerül kiküldésre.
Kérdezi a képviselőktől, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése,
észrevétele.
Papp Ákos képviselő
Az előterjesztésben nem szerepel 4-5 éves időszak összehasonlítása, amelyből kitűnne a
mozgások e területen. Kérdése, hogy a válság milyen változásokat okozott, mennyire viselte
meg a helyi vállalkozásokat?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A válság tapasztalataink szerint ezideig szerencsére nem nagyon viselte meg a herédi
vállalkozásokat. 4-5 éves viszonylatban a vállalkozások számának alakulásáról helyzetéből
adódóan ő nem, Terényiné Ildikó tud többet mondani.
Terényi Lászlóné ig. ea.
Nagyobb változások nem voltak. Elmondható hogy annyi vállalkozás szűnt meg az előző
években amennyi új vállalkozás indult el. A már meglévő vállalkozásoknál inkább az
jellemző, hogy működési hatáskörükben történik változás annak érdekében, hogy tovább
tudjon működni.
Kómár József polgármester
Sajnos sok vállalkozás ún. „ kényszer vállalkozás”, ami azt jelenti, hogy ha nem lesz
vállalkozó nem kapja meg a munkát. A válság hatása a vállalkozásoknál abban mutatkozik
meg, hogy jelentősen visszaesett a bevételük és ezáltal kevesebb iparűzési adót fizetnek. Tud
olyan vállalkozást is, ahol az alkalmazottak létszáma 17 főről 4 főre esett vissza.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Egyetért ezzel, és ha a Képviselő-testület úgy gondolja következő ülésre megkéri Pintérné
Marikát, hogy készítsen iparűzési adó és az ennek alapjául szolgáló vállalkozói bevételek
alakulásáról tájékoztatót.
Kerestély Gyula képviselő
Kérdezi, hogy az ősszel jelentkezett vállalkozó, aki hegesztőüzemet akart Heréden létrehozni
miért lépett vissza?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azért, mert a kiválasztott területen az üzem működtetéséhez módosítani kellett volna a
Rendezési Tervünket. Ennek igen nagy lett volna a költsége és időigényes a módosítás,
melyet nem tudtak felvállalni. Egyébként megköszönték a gyors és segítőkész
tájékoztatásunk, de másutt keresnek alkalmasabb ingatlant.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Heréd községben
működő vállalkozásokról szóló tájékoztatást szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a tájékoztatást elfogadta.
Terényi Lászlóné ig. ea. távozik az ülésről.
VI. Napirendi pont
CÉDE pályázat ravatalozó magas tető építésére és külső felújításra
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen
elhangzottakat ismertesse a Képviselő-testülettel.
Kapuszta János képviselő megérkezett az ülésre a Testület létszáma 8 főről 9 főre emelkedett.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A 2009. évi költségvetést módosításánál már ismertette a Képviselő-testülettel a pályázati
feltételt.
Kómár József polgármester
Rövid a pályázat benyújtásának határideje, mert kb. két hete van az önkormányzatnak a
pályázati anyag elkészítésére. Az ÉMOP pályázatból kerül kiemelésre a pályázati anyag. Az
önkormányzat az utóbbi időben minden pályázati lehetőségen indult reméli, hogy ez a
pályázat eredményesebb lesz, mint az ÉMOP. A Képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy
ezek a pályázatok mind utófinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy az elvégzett munka után
benyújtott számlák kerülnek kifizetésre.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az eddig benyújtott pályázatoknak különböző időben van az elbírálása, így nem egyszerre
kell az elvégzett munkákat kifizetni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ha a CÉDE
pályázat nyer ezt is közbeszereztetni kell, mert már meghaladta az ez évi építési beruházásunk
a közbeszerzési értékhatárt.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a CÉDE pályázaton
való elindulásról szóló írásbeli javaslatot szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
76/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE
támogatásra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja ravatalozó magas tető építése és külső felújítása.
A felújítás forrásösszetétele:
Saját forrás: (35%)
Támogatásból igényelt összeg: (65%)

2.811.000 Ft
5.218.295 Ft
8.029.295 Ft

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a módosított 3/2009. (II.9.) ö.r.-ben,
a 2009. évi Költségvetési Rendeletben tervezett céltartalék előirányzat terhére
biztosítja.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Kómár József polgármester
VII.

Napirendi pont

Alapító okiratok felülvizsgálata
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Megkérdezi Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyzőt, hogy kívánja kiegészíteni az
előterjesztést?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Műv. Ház alapító okiratával kapcsolatba nem történik változás, igaz, hogy nem törzskönyvi
nyilvántartásba vett költségvetési szerv, csak szakfeladaton működő tevékenység, de a MÁK
javaslata szerint az alapító okirata maradjon meg. Az óvoda alapító okiratával kapcsolatban
sincs lényeges változás. Az iskola alapító okiratában jelentősebb változás is történt, mert az
iskola nevet kapott melyet a nevelőtestület és a diákönkormányzat is elfogadott.A
státusztörvény szerint előírás, hogy az intézmény neve egyedi legyen. Megkérdezi Lőrincz
Mária iskola igazgatót kíván hozzászólni az iskola nevének módosításához?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A körjegyző kérésének eleget téve véleményezették a nevelőtestülettel és a
diákönkormányzattal a névválasztást, akik egyetértettek, azzal hogy Herédi Általános Iskola
nevet kapja az iskola.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Elmondja, hogy a Magyar Államkincstárral is egyeztette az alapító okiratokat. Ismereti a
Képviselő-testülettel az egyeztetés által történő változásokat. A kistérség keretében végzett
szociális feladatokat a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény és Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény látja el, mely intézmények alapító okiratait az
intézményfenntartónak kell módosítania. A Képviselő-testületnek ezért a kistérségi
intézmények alapító okiratai módosítását is el kell fogadnia, amelyet részünkre megküldtek.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Általános Iskola
alapító okiratának módosítását szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
77/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes - Kerekharaszt Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
tagja az Általános Iskola költségvetési szerv 86/2007. (VI.25.) sz. határozattal
elfogadott 100/2007. (VIII.10.), valamint 184/2008. (XII.15.) határozattal
módosított Alapító Okiratát és a költségvetési szerv besorolását felülvizsgálta
és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV.tv. (továbbiakban: Kt.) 1.-4. §-aira, valamint 44. § (4) bekezdésére
figyelemmel az Alapító Okiratot a következők szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat Preambulumában az „Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII.tv. 8. §. (1) bekezdésében „ szövegrész helyébe az „ A
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.tv.
(továbbiakban: Kt.) 1.-4. §-aiban” szövegrész lép.
2.

Az 1. pontban az „Az intézmény megnevezése:
Általános Iskola
OM azonosítója: 200525”
szövegrész helyébe a
„ Költségvetési szerv neve:
Herédi Általános Iskola
OM azonosítója: 200525”” szövegrész lép

3. Az 5. pontban „Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe:” szövegrész
helyébe „ Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: szövegrész lép.
4. A 6. pontban az intézmény típusa : „Általános Iskola”.szövegrész helyébe az
„általános iskola” szövegrész lép.
5. A 7. pontban „Az intézmény tevékenysége” cím helyébe az :” Intézmény
jogszabályban meghatározott közfeladata /Kt. 4. § (1) c.)/ „lép és a 7. pont
kiegészül a következő szövegrésszel:
„8520 Alapfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv
kiadásaiban: 6. A 8. pont kiegészül a következő szövegrésszel:
„- napközi otthonos csoport
1 x 26 fő = 26 fő.”
7. A 9. pontban „ A felvezető maximális létszám összesen” helyébe az „A
felvehető maximális tanuló létszám” szövegrész lép.
8. A 10. pontban az intézmény működési „ területe” szövegrész helyébe az
intézmény működési „köre” lép és a bekezdés végén „az egyedi döntése
alapján” szövegrész kiegészül az „ a Köotv. 66. §.-ának figyelembe vételével.”
szövegrésszel.
9.

A 11. pontban „Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:
801000 Alapfokú oktatás
555100 Munkahelyi étkeztetés
751415 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
Szolgálatai”
szabályozás, helyébe a következő rendelkezés lép:
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a.)
b.)
c.)

„Az intézmény besorolása:
tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
a közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény
feladatellátáshoz gyakorol funkciója szerint: önállóan működő
költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség látja el.”

10. A 12. pontban „Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti
megnevezéssel” szövegrész kiegészül a „(2009.12.31-ig)” szövegrésszel. A
2010-től érvényes új szakfeladat rendet 2009.09.30.-ig állapítja meg a
Képviselő-testület.
11. A 14. pont szabályozása hatályon kívül kerül, helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: A Köotv. 20.
és 37. §-ai, az Ötv., a mód. 1990. LXV.tv. 9. § (4) bekezdése, valamint Heréd
Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti felépítéséről hozott
71/2004. (VIII. 30.) határozata és az Alapító Okirat elfogadásáról hozott
79/2004. (VIII.30.) határozata, kiválással létrejött intézmény.”
12. A 15 pontban „ Az intézmény részére a feladatellátáshoz
biztosított
vagyon megnevezése:
323 hrsz. Heréd, Iskola utca 4. (Általános Iskola épülete)
325/4 hrsz. Heréd, Iskola utca 4. (Tornaterem)”
szövegrész helyébe
„Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
323. hrsz. Heréd Iskola u.4. 8905 m2 területtel az Általános Iskola és a
Tornaterem épülete- korlátozottan forgalomképes vagyon” szövegrész lép.
13. A 16. pont helyébe a következő szabályozás lép:
„ 16. A vagyon feletti rendelkezés joga: A korlátozottan forgalomképes
önkormányzati vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és
gazdasági társaságba viteléről Heréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendelkezik.
Az intézmény vezetője a rábízott önkormányzati vagyont tulajdonjog
változással nem járóan, alapfeladatai ellátási színvonalának megtartása mellett,
annak veszélyeztetése nélkül hasznosíthatja.”
14. A 17. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
Az
intézményben
foglalkoztatottak
közalkalmazottak,
akikre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló mód. 1992. évi XXXIII tv., valamint
végrehajtási rendelete a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet az irányadó.
15. A 18. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 18. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény gazdálkodását az Államháztartási törvény,a mód. 1992. évi
XXXVIII. tv. „A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE ÉS
GAZDÁLKODÁSA” szabályairól szóló VII. fejezete szabályai szerint köteles
folytatni.
16. A 19. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 19. „ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
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„Az igazgatót nyilvános pályázat alapján a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.tv. 8. § (2) bek-re
figyelemmel a Társulási Megállapodásnak és a vonatkozó ágazati jogszabályok
képesítési és pályáztatási előírásainak megfelelően a Heréd Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a társult önkormányzatok
Képviselő-testületei véleményének kikérésével. Az egyéb munkáltatói jogokat
Heréd község polgármestere gyakorolja. ”
17. A dokumentum kezelésre vonatkozó szabályokban a bejelentési határidő 15
napról 8 napra módosul.
18. Jelen Alapító Okirat módosítás hatálya: 2009.07.01.
A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal az Általános Iskola
Alapító Okiratát egységes szerkezetben.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel
együtt egységesített alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre
a MÁK-hoz nyújtsa be.
Határidő: 8 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Óvoda alapító
okiratának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
78/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes Óvodai Intézményfenntartó Társulás tagja a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda költségvetési szerv 90/2007. (VI.25.) sz. határozattal
elfogadott 101/2007. (VIII.10.), valamint 183/2008. (XII.15.) határozattal
módosított Alapító Okiratát és a költségvetési szerv besorolását felülvizsgálta
és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV.tv. (továbbiakban: Kt..) 1.-4. §-aira, valamint 44. § (4) bekezdésére
figyelemmel az Alapító Okiratot a következők szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat Preambulumában az „Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII.tv. 8. §. (1) bekezdésében „ szövegrész helyébe az
„ A
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.tv.
(továbbiakban: Kt.) 1.- 4. §-aiban szövegrész, valamint a „Napközi Otthonos
Óvoda” szövegrész helyébe „Herédi Napközi Otthonos Óvoda” szövegrész
lép.

2. A 4. pontban a fenntartó megnevezésénél „Heréd-Nagykökényes
Intézményfenntartó Társulása”:” szövegrész helyébe „Heréd-Nagykökényes
Óvodai Intézményfenntartó Társulás” szövegrész lép.
3. A 5. pontban az alapító megnevezésénél a
„Heréd-Nagykökényes Intézményfenntartó Társulása
3011. Heréd, Rákóczi út 39.” szövegrész helyébe az alábbi szabályozás
lép:
„ Alapítói jogok gyakorlója:
a herédi székhely óvodára vonatkozóan Heréd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
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a nagykökényesi tagóvodára vonatkozóan
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Nagykökényes

Község

4. A 5. pontban a felügyeleti szerv eddigi „Az intézmény felügyeleti szervének
neve, címe:
Heréd-Nagykökényes Intézményfenntartó Társulása 3011. Heréd,
Rákóczi út 39.” Szabályozása hatályát veszti, helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3011. Heréd, Rákóczi út 39
Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3012.
Nagykökényes , Szabadság út 37.
5.

A 8. pontban „Az intézmény tevékenysége” cím helyébe az :” Az intézmény
jogszabályban meghatározott közfeladata /Kt. tv. 4. § (1) c.)/ „lép és a 8. pont
kiegészül a következő szövegrésszel:
„8510 Iskolai előkészítő oktatás
851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv
kiadásaiban: - „
6. A 9. pontban „Felvehető maximális létszám: 75 fő, 3 csoport.” Szövegrész
kiegészül az alábbi szövegrésszel:
-herédi székhely óvodában: 2 csoport x 25 fő= 50 fő
-nagykökényesi tagóvodában:1 csoport x 25 fő= 25 fő.”
7. A 10. pontban az intézmény működési „ területe” szövegrész helyébe az
intézmény működési „köre” lép és a bekezdés végén „az egyedi döntése
alapján” szövegrész kiegészül az „ a Köotv. 66. §.-ának figyelembe vételével.”
szövegrésszel.
8. A 11. pontban „Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:
801000 Alapfokú oktatás
555100 Munkahelyi étkeztetés
751415 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai szabályozás, helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény besorolása:
a.)tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
b.) a közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény
c.) feladatellátáshoz gyakorol funkciója szerint: önállóan működő költségvetési
szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség
látja el.”
9. A 12. pontban „Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti
megnevezéssel” szövegrész kiegészül a „(2009.12.31-ig)” szövegrésszel. A
2010-től érvényes új szakfeladat rendet 2009.09.30.-ig állapítja meg a
Képviselő-testület.
10. A 14. pont szabályozása hatályon kívül kerül, helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: A Köotv. 20.
és 37. §-ai, az Ötv., a mód. 1990. LXV.tv. (az Ötv.) 9. § (4) bekezdése,
valamint Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti
felépítéséről hozott 73/2004. (VIII. 30.) határozata és az Alapító Okirat
elfogadásáról hozott 75/2004. (VIII.30.) határozata, kiválással létrejött
intézmény.”
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11. A 16. pont helyébe a következő szabályozás lép:
„ 16. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A korlátozottan forgalomképest önkormányzati vagyon szerzéséről,
elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági társaságba viteléről a
székhely óvoda épületére vonatkozóan Heréd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a nagykökényesi tagóvoda épületére vonatkozóan
Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik.
Az intézmény vezetője a rábízott önkormányzati vagyont tulajdonjog
változással nem járóan, alapfeladatai ellátási színvonalának megtartása
mellett, annak veszélyeztetése nélkül hasznosíthatja.”
12. A 17. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:
Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazottak, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló mód. 1992. évi XXXIII tv., és
végrehajtási rendelete a 138 / 1992. (X.8.) Korm. rendelet az irányadó.
13. A 18. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 18. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény gazdálkodását az Államháztartási törvény, a mód. 1992. évi
XXXVIII. tv. „A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE ÉS
GAZDÁLKODÁSA” szabályairól szóló VII. fejezete szabályai szerint köteles
folytatni.
14. A 19. pont szabályozása helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 19. „ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
„A vezető óvónőt nyilvános pályázat alapján a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.tv. 8. § (2) bek-re
figyelemmel a Társulási Megállapodásnak és a vonatkozó ágazati jogszabályok
képesítési és pályázatási előírásainak megfelelően a Heréd Község
Önkormányzatnak Képviselő-testülete nevezi ki a társult önkormányzat
Képviselő-testülete véleményének kikérésével. Az egyéb munkáltatói jogokat
Heréd község polgármestere gyakorolja. ”
15. A dokumentum kezelésre vonatkozó szabályokban a bejelentési határidő 15
napról 8 napra módosul.
16. Jelen Alapító Okirat módosítás hatálya: 2009.07.01.
A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal a Herédi Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratát egységes szerkezetben.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel
együtt egységesített alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre
a MÁK-hoz nyújtsa be.
Határidő: 8 nap
Felelős: körjegyző
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Körjegyzőség
alapító okiratának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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79/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes Körjegyzőség alapítója a költségvetési szerv 4/ 2007. (X. 9) HerédNagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott és 9/2007.(XI.15.)
továbbá a 4/2009. (I.26.), Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal
módosított Alapító Okiratát és a költségvetési szerv besorolását felülvizsgálta és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.tv.
(továbbiakban: Kt.) 1.-4. §-aira, valamint 44. § (4) bekezdésére figyelemmel az
Alapító Okiratot a következők szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat bevezetőjében az „Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Áht.) 88.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint és felhatalmazása
alapján „ szövegrész hatályát veszti.
2. A 4. pontban „ Fenntartója, felügyeleti szerve
Heréd Község Önkormányzata
Nagykökényes Község Önkormányzata” szövegrész helyébe
„ Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3011. Heréd, Rákóczi út 39
Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3012. Nagykökényes , Szabadság út 37.” szövegrész lép
3. Az 5. pontban a „működési” szövegrész helyébe „illetékességi” szövegrész
lép.
4. A 7. pontban „ A költségvetési szerv típusa:
Közigazgatási szerv, körjegyzőség”
szövegrész hatályát veszti helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény besorolása:
a.) tevékenységének jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
b.) a közhatalmi szerv fajtája szerint: körjegyzőség
c.) feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.”
5. A 8. pontban „Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a részére jóváhagyott
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az önkormányzatok
gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a részben önállóan gazdálkodó
intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait is. Szövegrész helyébe a következő
szabályozás lép:
„Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a részére jóváhagyott
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az önkormányzatok
gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a Heréd és Nagykökényes Községi
Önkormányzatok és társulásaik által fenntartott önállóan működő intézmények
pénzügyi, gazdasági feladatait is.”
6. A 10. pontban az”A költségvetési szerv tevékenységei” szövegrész helyébe
az :”Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata” lép és a 10. pont
kiegészül a következő szövegrésszel:
„ Szakágazati besorolás szerint alaptevékenysége:
8411 Általános közigazgatás
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége”
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7. : A 11. pontban „A költségvetési szerv alapfeladatait az alábbi
szakfeladaton látja el” szövegrész kiegészül a „(2009.12.31-ig)”
szövegrésszel. A 2010-től érvényes új szakfeladat rendet 2009.09.30.-ig
állapítja meg a Képviselő-testület.
8. A 13. pontból hatályon kívül kerül a „- vendégétkeztetés” szövegrész..
9. A 16. pont a körjegyző kinevezési rendjéről kiegészül a következő
szabályozással: „minősített többséggel hozott egybehangzó döntésükkel az
Ötv. 40.§ és a Ktv. 8.§-a alapján.”
10. Az Alapító Okirat kiegészül a következő 17. és 18. pontokkal, ezzel a
jelenlegi 17. és 18. pontok számozása kettővel növekszik:
„ 17.A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése: A
körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre a
köztisztviselők jogállásáról szóló mód. 1992. évi XXIII. tv. (Ktv)
rendelkezései, a fizikai állományú dolgozókra a Munka
Törvénykönyvéről szóló mód. 1992. évi XXII. tv. (Mt.) és az Mt. XII.
fej. által meghatározott körben a Ktv. az irányadó.
18. A közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye:
A Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség a herédi és nagykökényesi
Polgármesteri Hivatalok jogutódjaiként jött létre a herédi 133/2007.
(X.9.) számú és a nagykökényesi 69/2007. (X.9.) számú képviselőtestületi határozattal.
11. A 18. pontról 20. számúra módosult pont hatályról szóló rendelkezései
kiegészülnek az alábbi szövegrésszel: „A Körjegyzőség létrahozásáról
rendelkező határozat: a 4/2007. (X.9.) Heréd-Nagykökényes együttes
önkormányzati határozat.
12. Jelen Alapító Okirat módosítás hatálya: 2009.07.01.
A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal a Heréd-Nagykökényes
Körjegyzőség Alapító Okiratát egységes szerkezetben.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a jelen módosítást és ezzel
együtt egységesített alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre a
MÁK-hoz nyújtsa be.
Határidő: 8 nap
Felelős: körjegyző
VIII. Napirendi pont
Szociálios Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Szociális Ellátó és
Gyermekjóléti Intézmény ( Lőrinci) alapító okiratának módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
80/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést
megismerte.
A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a következők szerint
elfogadja:
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1. Az alapító okirat ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK része új elnevezésre Preambulum - változik és kiegészül egy bekezdéssel:
„- az intézmény fenntartója – Lőrinci Város Önkormányzata gesztorságával – 2008.
január 1-jétől a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás.”
2. Az alapító okirat 1.1. pontjának számozása 1. pontra, „az intézmény neve” „a
költségvetési szerv neve” elnevezésre változik.
3. Az 1.2 Az intézmény alapítójának neve és címe a 11. pontba kerül: „az alapító
neve és címe” elnevezéssel.
4. Az 1.3. „Az intézmény fenntartójának neve és címe: Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.” a
12. pontba kerül és a következőre változik:
A fenntartó neve: A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó
Társulás
A gesztor önkormányzat neve, címe:
Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
5. Az 1.4. számozás 6. pontra, „az intézmény működési területe” „a költségvetési
szerv működési köre” elnevezésre változik és kiegészül az alábbi táblázattal:
6.

A társulás által ellátott feladatok
Családsegítés
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
Ápoló-gondozó otthoni és
rehabilitációs intézményi ellátás,
Idősek otthona
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nappali szociális ellátás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
7.

működési terület:
Apc, Lőrinci, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
Apc, Heréd, Hort, Lőrinci,
Lőrinci
Lőrinci

Lőrinci, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó
Lőrinci
Lőrinci
Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan,
Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci,
Nagykökényes, Petőfibánya,
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Lőrinci

Új pontként bekerül: 2. A költségvetési szerv rövid neve: SZEGYI

8.
A 2.1. pontban szereplő: „Az intézmény típusa: integrált intézmény” a 14.
pontba kerül.
9.
A 2.2 pontban szereplő „Az intézmény jogállása: önálló jogi személy” a 13.
pontba kerül és „A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy” szövegre
változik.
10.
A 2.3. az intézmény székhelye pont helyett a 3. pontba kerül a költségvetési
szerv székhelye.
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11.
A 2.4. „Az intézmény telephelye és címe” a 15. pontba kerül és „az intézmény
telephelyeinek címe” elnevezésre változik.
12.

Az intézmény ágazati azonosítói a 2.5. pont helyett a 4. pontba kerülnek.

13.
A 2.6. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon a 16. pontba kerül és „a
költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon” elnevezésre változik.
14.
A 2.7. számozása 17. pontra, „az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog”
szövegrész „a vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrészre változik.
15.

Az 5. pontba a következő új szöveg kerül:
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az Szt. 56 §-a, a Gyvt. 94. és 94/A. §-a valamint az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. §-ának figyelembevételével a
8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
16.
A 2.8. Az intézmény alaptevékenysége és a 2.9. Az intézmény szakosított
ellátási
tevékenysége az 5.1. pontba kerül.
A korábbi szakfeladatok ellátásában változtatás nem történik.
Az alapító okiratba az alábbi táblázat kerül, amely a szakfeladatokat tartalmazza a
2009. július 1-je és 2009. december 31. közötti állapotnak megfelelően, valamint
2010. január 1-jét követően:
8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás
2009. július 1. – 2009. december 31.
85129-7 Védőnői szolgálat
Az egészségügyi alapellátás részeként a
családok egészségének megőrzése, segítésére
irányuló preventív tevékenység, valamint a
betegség kialakulásának, az egészségromlás
megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.
A védőnő gondozási tevékenységét azon családok
körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas
anya, illetve 0-6 éves korú gondozott, 7-18 éves,
oktatási intézményben tanuló és az oktatási
intézményekbe nem járó, otthon gondozott
tanköteles korú gyermek él.

2010. január 1-jétől
869041

Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
A gyermekvállalás optimális körülményeinek
elősegítése céljából az anya fogamzás előtti
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a
termékenységi ciklus alatti gondozással, a
családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló
módszerek megismertetésével, valamint a nők
fokozott
védelméhez
szükséges
összetett
megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel,
illetve a 0–6 éves korú gyermekek gondozásával
kapcsolatos tevékenység.
869042
Ifjúság- egészségügyi gondozás
A kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését
elősegítő
egészségneveléssel,
szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási
tanácsadás
egészségügyi
feladataival,
a
beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további
szakmai
alkalmassági
vizsgálatokkal,
a
veleszületett rendellenességgel élők és a
fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott
ellenőrzésével és a közösségbe történő
beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggő
feladatok ellátásával, a harmonikus fejlődést
veszélyeztető körülmények kiküszöbölésével,
járványügyi intézkedésekkel, iskola-egészségügyi
ellátással, valamint a 6–18 éves tanulók
gondozásával kapcsolatos tevékenység.
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8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
Időskorúak
tartós
bentlakásos
85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és reha- 873011
szociális ellátása
bilitációs intézményi ellátás
Az egészségi állapota, valamint szociális
Idősek otthona
Az idősek otthonában az Szt. 68/A. § (3) helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak
bekezdésében
meghatározott
gondozási folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát
szükséglettel
rendelkező,
de
rendszeres meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott
körülményeken
alapuló
gondozási
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a egyéb
rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbetegszemély látható el, illetve a 18 életévét betöltött, gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a
18.
életévét
betöltött,
betegsége
vagy
gondoskodni nem képes személy.
Az intézménybe felvehető ellátottak száma: 20 fő fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni
nem képes személyt is, akinek ellátása más
formában nem biztosítható) tartós ellátásával
kapcsolatos feladatok.
Az intézménybe felvehető ellátottak száma: 20 fő
8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
881011
Idősek nappali ellátása
85326-6 Nappali szociális ellátás
A saját otthonukban élő, idős koruk miatt
Idősek klubja – férőhelyek száma: 20 fő
Napközbeni
tartózkodás,
étkezés,
társas szociális és mentális támogatásra szoruló,
kapcsolatok,
valamint
alapvető
higiéniai önmagukról való gondoskodásra részben képes
személyek intézményi napközbeni ellátásával
szükségletek kielégítése.
kapcsolatos feladatok.
Idősek klubja- férőhelyek száma: 20 fő
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
85324-4 Gyermekjóléti Szolgáltatás
A gyermek testi, lelki egészségének,
A gyermek testi, lelki egészségének,
családban történő nevelésének elősegítése, családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése, megszün- veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családból kiemelt gyermek vissza- tetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.
helyezésének elősegítése.
8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
889921
Szociális étkeztetés
85325-5 Szociális étkeztetés
A
koruk,
egészségi
állapotuk,
Az étkeztetés keretében azoknak a
pszichiátriai
vagy
szociálisan rászorultaknak a legalább napi fogyatékosságuk,
egyszeri meleg étkeztetésről való gondoskodás, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt
akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem
képes személyeknek nyújtott legalább napi
biztosítani.
egyszeri
meleg
étkezésével
kapcsolatos
tevékenység.
85323-3 Házi segítségnyújtás
889922
Házi segítségnyújtás
A szolgáltatást igénybe vevő személy saját
A legfeljebb napi 4 órás gondozási
önálló életvitelének fenntartása érdekében igényű személy részére nyújtott, alapvető
szükséges
ellátás
biztosítása
saját gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel
lakókörnyezetében.
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást
magában
foglaló
házi
segítségnyújtással kapcsolatos tevékenység.
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85323-3

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja
a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és a
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorúak,
vagy
fogyatékkal
élő
személyek
biztonságérzetének erősítése, részükre 24 órás
állandó felügyelet biztosítása.
A jelzőrendszer segíti a biztonságos életvitelt,
krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást
igénybevevő személyeknél történő gyors
megjelenésre és segítségnyújtásra.

889923

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
személyek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából
nyújtott
ellátással
kapcsolatos
tevékenység.

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
2009. július 1. – 2009. december 31.
2010. január 1-jétől
889924
Családsegítés
A
szociális
vagy
mentálhigiénés
85324-4 Családsegítés
A
szociális
vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
krízishelyzet
megszüntetése,
valamint
az megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott kapcsolatos tevékenység.
szolgáltatás.
Hivatásos gondnok foglalkoztatása.
5.2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
2009. július 1. – 2009. december 31.
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
-

2010. január 1-jétől
890509 Egyéb máshová nem sorolható
közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása

Hivatásos gondnok foglalkoztatása.

Foglalkoztatási Információs Pont működtetése az Észak-magyarországi Regionális
Foglalkoztatási Információs Pont működMunkaügyi Központtal kötött megállapodás
tetése az Észak-magyarországi Regionális
alapján.
Munkaügyi Központtal kötött megállapodás
alapján.

17. Az alapító okirat 2.11. pontja 5.3. pontra, „Az intézmény vállalkozási
tevékenysége” „A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége” elnevezésre
változik.
18. A 2.12. pont 9. pontra változik,
„Az integrált intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az integrált intézmény élén intézményvezető áll, aki magasabb vezetői beosztású
közalkalmazott.
Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános
pályázati eljárás keretében - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja szerint - Lőrinci
Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézményvezető felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával
kapcsolatos ügyekben - a Társulási Megállapodás 11.1. pontja betartásával - a
képviselő-testület jár el. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja”
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szöveg helyére a következő lép:
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény élén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – kinevezett magasabb vezető áll, az intézményben betöltött munkakörbe
történő határozatlan idejű kinevezéssel.
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó társulási megállapodás 11.1. pontja alapján a társult önkormányzatok
polgármestereinek véleményét ki kell kérni a közös intézmény vezetője kinevezése és
felmentése esetén. Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat képviselő testülete
nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci Város Polgármestere
gyakorolja.”
19. A 3.1. „Az intézmény gazdálkodása és finanszírozása: az intézmény besorolása a
gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv. Az intézmény besorolása az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából: - teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Költségvetését évente
a fenntartó állapítja meg és hagyj jóvá.”
a 8. pontba kerül és a következőre változik:
„A költségvetési szerv típusa, jogállása
A tevékenység jellege alapján:közszolgáltató költségvetési szerv
A közszolgáltató szervfajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
20. A 3.2. Az intézmény törzsszáma, adószáma , számlaszáma nem kötelező tartalmi
elem, ezért törlésre kerül az alapító okiratból.
21. Az alapító okirat új, 10. ponttal egészül ki:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik.
A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulás létrehozására
vonatkozó társulási megállapodás 11.1. pontja alapján az érintett települések
polgármestereinek véleményét ki kell kérni a működési területükön feladatot ellátó
munkavállaló megbízása, kinevezés és felmentése esetén.
A Megállapodás 11.2. pontja alapján az intézmény közösen foglalkoztatott
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói hatásköröket az intézményvezető
gyakorolja.
22. A hatálybalépés a 18. pontban a következő új rendelkezést tartalmazza:
„A költségvetési szerv besorolása 2009. július 1-jétől, az új szakfeladatrend 2010.
január 1-jétől hatályos.”
A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal az intézmény Alapító Okiratát
egységes szerkezetben.
Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Lőrinci város jegyzője
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Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (Hatvan) alapító okiratának módosítását
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
81/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja úgy, hogy a módosítás 2009. június 1-jén lépjen
hatályba:
1) Az alapító okirat „Általános rendelkezések” pontjának új elnevezése:
„Preambulum”;
2) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Az intézmény alapítója, fenntartója:
2.1. Az intézmény alapítója:
Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
2.2. Az intézmény fenntartója:
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulás
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
A társulásban résztvevő önkormányzatok neve, székhelye:
Boldog Község Önkormányzata, 3016 Boldog, Kossuth L. u. 8.
Csány Község Önkormányzata, 3015 Csány, Kossuth L. u. 2.
Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Heréd Község Önkormányzata, 3011 Heréd, Rákóczi u. 39.
Kerekharaszt Község Önkormányzata, 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.
Nagykökényes Község Önkormányzata, 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.
A társult önkormányzatok gesztora:
Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”;
3) Az 5. pontban „Az intézmény önálló névhasználatra jogosult szervezeti
egységeinek” megnevezés „A költségvetési szerv szervezeti egységei és
címük” megnevezésre módosul;
4) A 6. pont táblázatának második oszlop, negyedik sora kiegészül
„Kerekharaszt” település megnevezésével;
5) A 7. pontban az „Intézmény működése” elnevezés helyett „A költségvetési
szerv vezetőjének kinevezési rendje” lép, és a szövegrész utolsó előtti két
mondata törlésre kerül („A vezető beosztású szakmai vezetőket az
intézményvezető bízza meg. Az intézmény tevékenységére vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint saját Szervezeti és Működési Szabályzata alapján
működik.”);
6) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 8. ponttal, amely a költségvetési szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyról rendelkezik:
„8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:
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A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm
rendelet.”;
7) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 9. ponttal, amely a költségvetési szerv
jogszabályban meghatározott közfeladatairól rendelkezik:
„9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Egészségügyi alapellátás
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdése alapján, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározottak alapján a védőnői
szolgálat, anya-, gyermek- és csecsemővédelem, iskola-egészségügyi ellátás.
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 14-15. §-a alapján.
Bölcsődei ellátás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94. § (3) bekezdése alapján.
Szociális alapellátás
A hely önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a, 63. §-a és 64. §-a alapján családsegítés,
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás és egyéb
szociális ellátás (támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi
ellátása).
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül”;
8) Az alapító okirat kiegészül az alábbi új 10. ponttal, amely a költségvetési szerv
típusáról rendelkezik:
„10. A költségvetési szerv típusa:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, az ellátott egészségügyi feladatok
tekintetében közintézet.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv”
9) A jelenleg hatályos alapító okirat 8. pontja az „Intézmény tevékenysége”
törlésre kerül és helyébe, a 11. pontban az alábbi szövegrész lép:
„11. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, és vállalkozási tevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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A költségvetési szerv alaptevékenysége:
2009. június 1. – 2009. december 31.
85129-7
Védőnői Szolgálat

2010. január 1-jétől
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi
alapellátás részeként - az egészségnevelés, Védőnői Szolgálat
tanácsadás és gondozás. A családok Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői
Szolgálat feladata - az egészségügyi
egészségének
megőrzése,
a
betegség
alapellátás részeként - az egészségnevelés,
kialakulásának megelőzése, valamint az
tanácsadás és gondozás. A családok
egészség helyreállítása céljából fejti ki
egészségének megőrzése, a betegség
tanácsadó,
egészségnevelő,
gondozási
kialakulásának megelőzése, valamint az
tevékenységét.
egészség helyreállítása céljából fejti ki
tanácsadó, egészségnevelő, gondozási
tevékenységét.
85191-2
Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem:

869041
Családés
gondozás

nővédelmi

egészségügyi

Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Anyatejgyűjtő Állomás

A 3-6 év közötti korosztály pszichés és
szomatikus
fejlődésének
rendszeres
figyelemmel kísérése, akut egészségügyi
ellátása a következő bekezdésben említésre
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúságkerülő
Iskola-egészségügyi
Szolgálat
egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás
alapfeladatai közé tartozik.
korosztály (3-18 éves) pszichés és szomatikus
fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 869042
akut egészségügyi ellátása. A tanulók Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
egészségügyi ellátásán kívül környezet- Iskola-egészségügyi Szolgálat
egészségügyi,
élelmezés-egészségügyi, Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
balesetvédelmi,
egészségnevelési
és
pályaválasztási tanácsadási feladatokat is Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az
Ifjúság-egészségügyi
Szolgálat
végez.
alapfeladata az iskolás korosztály (6-18
éves) pszichés és szomatikus fejlődésének
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet
rendszeres figyelemmel kísérése, akut
anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló
egészségügyi
ellátása.
A
tanulók
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való
egészségügyi
ellátásán
kívül
környezetellátása.
egészségügyi,
élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi,
egészségnevelési
és
pályaválasztási tanácsadási feladatokat is
végez.
869041
Családés
nővédelmi
gondozás:
Anyatejgyűjtő Állomás

egészségügyi

Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet
anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való
ellátása.
85321-1
Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek
számára. Feladata a három éven aluli
gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus

889101
Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek
számára. Feladata a három éven aluli
gyermekek
gondozása-nevelése,
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testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori
és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A
bölcsődébe a gyermek húszhetes korától
harmadik életévének, illetve annak az évnek
december 31-éig vehető fel, amelyben
harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás
alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe
vételével – még továbbra bölcsődében
gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a
gyermek
életkorának
és
egészségügyi
állapotának megfelelően biztosítani kell a
gondozás-nevelés feltételeit, az egészséges
táplálkozás
követelményeinek
megfelelő
étkezést.

85323-3
Házi segítségnyújtás

harmonikus testi-szellemi fejlődésének
segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével. A bölcsődébe a
gyermek húszhetes korától harmadik
életévének, illetve annak az évnek
december 31-éig vehető fel, amelyben
harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a
harmadik életévét betöltötte, egyéni
elbírálás
alapján
–
a
hatályos
rendelkezések figyelembe vételével – még
továbbra bölcsődében gondozható. A
bölcsődei ellátás keretében a gyermek
életkorának és egészségügyi állapotának
megfelelően biztosítani kell a gondozásnevelés
feltételeit,
az
egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelő
étkezést.
889922
Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell A házi segítségnyújtás keretében biztosítani
az alapvető gondozási, ápolási feladatok
kell az alapvető gondozási, ápolási
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában,
feladatok elvégzését, az önálló életvitel
az ellátott és lakókörnyezet higiéniás
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet
körülményeinek
megtartásában
való
higiéniás körülményeinek megtartásában
közreműködést,
a
veszélyhelyzetek
való közreműködést, a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok
kialakulásának megelőzésében, illetve
elhárításában való segítségnyújtást.
azok elhárításában való segítségnyújtást.
85324-4
Családsegítés

889924
Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés A
családsegítés
a
szociális
vagy
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
segítséget igénylő személyek, családok
krízishelyzet miatt segítséget igénylő
számára az ilyen helyzethez vezető okok
személyek, családok számára az ilyen
megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére,
helyzethez vezető okok megelőzésére, a
valamint az életvezetési képesség megőrzése
krízishelyzet megszüntetésére, valamint az
céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés
életvezetési képesség megőrzése céljából
keretében biztosítani kell a tanácsadást, a
nyújtott szolgáltatás. A családsegítés
családgondozást, az észlelő jelzőrendszer
keretében biztosítani kell a tanácsadást, a
működtetését, a csoportos és közösségi
családgondozást, az észlelő jelzőrendszer
munkát.
működtetését, a csoportos és közösségi
munkát.
Háztartási adósságkezelés és tanácsadás
szociális segítő tevékenység keretén belül segít 882201
megelőzni a háztartások eladósodását, a már Adósságkezelési szolgáltatás
eladósodott személyek/családok adósságának Szociális segítő tevékenység keretén belül
segít
megelőzni
a
háztartások
rendezésére törekszik az érdekeltek együttes
eladósodását,
a
már
eladósodott
megállapodása útján.
személyek/családok
adósságának
rendezésére törekszik az érdekeltek
együttes megállapodása útján.
85325-5
Szociális étkeztetés

889921
Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább Az étkeztetés keretében fő étkezésként
napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az
legalább napi egyszeri meleg élelmet kell
arra rászorulók részére. Az étkeztetést a
biztosítani az arra rászorulók részére. Az
lakosság szükségleteinek megfelelően az étel
étkeztetést a lakosság szükségleteinek

183

lakásra történő szállításával, elvitelének
lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással
kell megszervezni.

85326-6
Nappali szociális ellátás

megfelelően az étel lakásra történő
szállításával, elvitelének lehetővé tételével,
vagy
helyben
fogyasztással
kell
megszervezni.
881011
Idősek nappali ellátása

Elsősorban a saját otthonukban élők részére Elsősorban a saját otthonukban élő idősek
biztosít
lehetőséget
a
napközbeni
részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra,
tartózkodásra,
étkezésre,
társas
valamint az alapvető higiéniai szükségletek
kapcsolatokra, valamint az alapvető
kielégítésére. Működteti az idősek klubját és
higiéniai
szükségletek
kielégítésére.
az értelmi fogyatékosok nappali ellátását
Működteti az idősek klubját.
nyújtó intézményt.
881013
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére
biztosít
lehetőséget
a
napközbeni
tartózkodásra,
étkezésre,
társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai
szükségletek
kielégítésére.
Működteti az értelmi fogyatékosok nappali
ellátását nyújtó intézményt.
85328-8
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Támogató Szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás

889201
Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül
szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el:
− szervezés:
szervező
tevékenység
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül
biztosítása
szervezési,
szolgáltatási
és
gondozási
− szolgáltatás: ellátások közvetítése,
feladatokat lát el:
− gondozás: ellátások teljesítése.
- szervezés: szervező tevékenység biztosítása,
- szolgáltatás: ellátások közvetítése,
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét,
- gondozás: ellátások teljesítése.
családban történő nevelését. Megelőzi a
gyermekek
veszélyeztetettségének
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét,
kialakulását,
a
már
kialakult
családban történő nevelését. Megelőzi a
veszélyeztetettség
megszüntetésére
gyermekek
veszélyeztetettségének
törekszik.
Eljár
a
családjából
kiemelt
kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség
gyermek
visszahelyezése
érdekében.
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából
a
közoktatási
intézmények
kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. Segíti
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátását.
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi
Kapcsolatot
tart
a
gyermekés
feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a
ifjúságvédelem
intézményeivel,
gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel,
összehangolja
munkájukat.
Együttműködik
összehangolja munkájukat. Együttműködik a
a
gyermekvédelmi
gondoskodás
keretébe
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
tartozó
hatósági
intézkedéseket
alkalmazó
hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel.
szervekkel.
Figyelemmel kíséri
az
Figyelemmel kíséri az örökbefogadást.
örökbefogadást.
Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
Szervezi a helyettes szülői hálózatot.
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Heves A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Heves
megye
területén
módszertani,
megye területén módszertani, továbbképzési és
továbbképzési
és
ellenőrzési
feladatokat
is
ellenőrzési feladatokat is ellát.
ellát.
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat
működtetése, amely a fogyatékos személy
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aktív közreműködésével segítséget nyújt.
889925
Szállító szolgálat működtetése az alapvető Támogató szolgáltatás
szükségletek
kielégítését
segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való A Támogató Szolgálat személyi segítő
szolgálat működtetése, amely a fogyatékos
hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás.
személy
aktív
közreműködésével
segítséget nyújt.
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen
igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú Szállító szolgálat működtetése az alapvető
szükségletek
kielégítését
segítő
gondozás. A gondozás és a pszichoszociális
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz
rehabilitáció az ellátott otthonában illetve
való hozzájutás biztosítása érdekében.
lakókörnyezetében történik.
Tanácsadás.
889926
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek
részére)
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen
igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú gondozás. A gondozás és a
pszichoszociális rehabilitáció az ellátott
otthonában illetve lakókörnyezetében
történik.

A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége
889969
75195-4
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti Egyéb speciális ellátások
intézményekben
végzett
kiegészítő
Az alaptevékenységgel összefüggő, az
tevékenység
alapító okirat szerint végezhető
tevékenység.
Az
intézmény
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító
alapfeladatának
ellátását
nem
okirat szerint végezhető tevékenység. Az
veszélyeztetve, alaptevékenységének
intézmény alapfeladatának ellátását nem
ellátásával le nem kötött kapacitásának
veszélyeztetve,
alaptevékenységének
teljesebb
kihasználása
érdekében
ellátásával le nem kötött kapacitásának
kiegészítő tevékenységet végezhet a
teljesebb
kihasználása
érdekében
hatályos jogszabályi rendelkezések
kiegészítő tevékenységet végezhet a
figyelembevételével,
térítési
díj
hatályos
jogszabályi
rendelkezések
ellenében, külön megállapodásban
figyelembevételével, térítési díj ellenében,
meghatározottak szerint.
külön megállapodásban meghatározottak
szerint.
A kiegészítő tevékenység nem lehet
vállalkozási tevékenység.
A kiegészítő tevékenység nem lehet
Az
intézménynél
alaptevékenység
vállalkozási tevékenység.
kiegészítését
szolgálja
különösen:
Az
intézménynél
alaptevékenység
kiegészítését szolgálja különösen:
- a gondozáshoz használt eszközök - a gondozáshoz használt eszközök
alkalmazásának bemutatása, tanítása;
alkalmazásának bemutatása, tanítása;
- anyatejtöbblet értékesítése;
- anyatejtöbblet értékesítése;
- ápolási eszközök tesztelése;
- ápolási eszközök tesztelése;
- rendezvények szervezése külső felkérésre,
- rendezvények szervezése külső felkérésre;
- tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése;
- tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése; - időszakos gyermekfelügyelet működtetése;
- időszakos gyermekfelügyelet működtetése; - gyermeknevelést segítő szolgáltatás
- gyermeknevelést segítő szolgáltatás
biztosítása.
biztosítása.
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”;
10) A jelenleg hatályos alapító okirat 9. pontjának számozása a módosított alapító
okiratban 12. pontra módosul;
11) A jelenleg hatályos alapító okirat 10. pontjának számozása a módosított alapító
okiratban 13. pontra módosul;
12) A jelenleg hatályos alapító okirat 11. pontjának számozása a módosított alapító
okiratban 14. pontra módosul, továbbá a jelenleg hatályos okirat 11. pontjának
második és utolsó mondata törlésre kerülnek („Besorolása a gazdálkodás
megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,besorolása az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.” és „Az intézmény hitelt nem vehet fel.”);
13) A jelenleg hatályos alapító okirat 12. pontja törlésre kerül;
14) A jelenleg hatályos okirat 13. pontjának számozása a módosított alapító okiratban 15.
pontra módosul;
15) A alapító okirat kiegészül az alábbi új 16. ponttal, amely az alapító okirat hatályba
lépéséről rendelkezik az alábbiak szerint:
„16. Hatályba lépés:
A költségvetési szerv besorolása 2009. június 1-jétől, az új szakfeladatrend 2010. január
1-jétől hatályos.”;
16) A „Záró rendelkezések” című szövegrész első mondata helyébe a következő lép:
„Jelen okirat 2009. június 1-jén lép hatályba.”.
A képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokkal Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratát egységes szerkezetben .
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Hatvan és Körzete Többcélú Kistérségi
Társulást értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Kómár József polgármester

IX. Napirendi pont
Kérdések, interpellációk és egyebek
 Élelmiszer közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az élelmezési közbeszerzést is meg kell indítani az elfogadott közbeszerzési tervünk szerint.
Ezzel kapcsolatban volt a kistérségnek egy közbeszerzési tájékoztatója, ahol ismertették a
legfontosabb szabályokat, melyről tájékoztatta a Képviselő-testületet. Első lépésként az
eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadót ki kell választani. Több tanácsadó céget is
megkeresett és a beérkezett ajánlatok alapján a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb 250 e
Ft + Áfa.. A KRODA Kft megköszönte a megkeresést, de élelmiszer közbeszerzést nem
vállal. A kistérségi tájékoztatón részt vett COREX Kft (Budapest) jogszerűségi ellenjegyzés
nélkül 400 eFt + Áfa, ellenjegyzéssel 450 eFt+ Áfa ajánlatot tett. A LEADER-es építési
közbeszerzést is a Perfectus Kft. végezte, meg van elégedve a munkájukkal.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Óvoda élelmiszer
beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolításával Perfectus Kft megbízását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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82/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2008. (III.30.)
számú határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési terv alapján az óvoda
főzőkonyha élelmiszer nyersanyagáru beszerzés tárgyú rész ajánlattételi
lehetőségű közbeszerzési eljárása lefolytatásában hivatalos közbeszerzési
tanácsadói közreműködésre jobb árajánlata alapján megbízza a Perfectus Kft.
(Szentendre)-t, 250. 000 Ft (azaz: kettőszázötvenezer forint) + Áfa tanácsadói
díjért a 2009. évi költségvetése terhére, mely díjazás magában foglalja a
közbeszerzés jogszerűségi ellenjegyzését is.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás
előkészítését kezdjék meg és a határozatról az ajánlattevőket értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
 Vízmű Zrt. bérleti szerződésével kapcsolatban
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Május 6-án érkezett a Vízmű Zrt.-től egy levél, mellyel megküldték az ez évi szerződést.
A pénzügyes kolléganők segítségével előkeresték az előző megállapodásokat és nem teljesen
ért egyet az új szerződésben szereplő feltételekkel. Felolvassa a Képviselő-testületnek a
Vízmű Zrt. korábbi és új szerződését. Javasolta a Polgármester számára, hogy testületi döntést
kérjenek az ügyben. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza meg a polgármestert
az aláírásra azzal a feltétellel, hogy a Vízmű Zrt. a fejlesztési támogatásból megvalósult 2009.
évi beruházásaival számoljon el és ezen típusú fejlesztési megállapodás alapját, jogszerűségét
vizsgálják felül a jövőre nézve..
Kómár József polgármester
1998 októberében lett képviselő és emlékszik nagyon jó arra, hogy akkor is nagy port kavart
az aláírt alapszerződés. Polgármesterré választása után Egerben is szóvá tette ez a dolgot és
ott is nagyon megharagudott a Vízmű Zrt. igazgatója.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és ügyrendi Bizottság elnöke
Egyetért a körjegyzővel, írja alá a megállapodást a polgármester azzal a feltétellel, hogy
számol be a fejlesztésre adott támogatás felhasználásáról ehhez minden joga megvan az
önkormányzatnak.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a VÍZMŰ Zrt. bérleti
díjjal kapcsolatos döntéséről szóló javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
83/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves
Megyei VÍZMŰ Zrt. által az 1999. 05.03.-án kelt Üzemeltetési Szerződés 5.
pontja alapján küldött 2009. évi 2.660.000 Ft + Áfa bérleti díjról szóló
megállapodását és az ehhez kapcsolódó megegyező összegű fejlesztési
támogatási megállapodást.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások
aláírására, azzal a feltétellel, hogy a VÍZMŰ Zrt. a fejlesztési támogatásból
megvalósult 2009. évi beruházásairól számoljon be a Képviselő-testületnek.
Kezdeményezi továbbá a Képviselő-testület a bérleti díjhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás alapjának, jogszerűségének felülvizsgálatát.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a VÍZMŰ Zrt.-t
értesítse.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
Egy herédi lakos Fekete István érkezett az ülésre.
Kómár József polgármester
Megkéri az ülésre érkezett lakost, hogy hangos bekiabálással ne zavarja az ülést.
 Közvilágítás bővítéssel kapcsolatban
Kómár József polgármester
Felsorolja azokat a helyeket ahova fog kerülni lámpatest.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Kéri, hogy kerüljön egy lámpatest az iskola parkolójához.
György Istvánné képviselő
Véleménye, hogy a középső buszmegálló környékére is kellene egy lámpatest, mert maga a
buszmegálló belseje nagyon sötét.
Samu Alfonzné képviselő
Van ott lámpatest csak gyengén ég, ki kellene cserélni benne az égőt.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye, hogy a Műv. Ház udvari ajtaja is elég sötét. Azt nem lehetne megvilágítani?
Kómár József polgármester
Ott van lámpa csak nincs felkapcsolva. Ha a Műv. Ház rendbe lesz téve ott is fog égni a
lámpa.
Kerestély Gyula képviselő
Az Ifjúság utcában is kevés a lámpa.
György Istvánné képviselő
Borszéki és Kolozsvári utcában is kevés a lámpa.
Kómár József polgármester
Este végig megy a falun és átnézi tüzetesebbe ezeket a javasolt helyeket.
 Főzőversennyel kapcsolatban
Kómár József polgármester
Köszöni minden jelenlevő képviselőnek az ottani munkáját és véleménye, hogy jól sikerült ez
a verseny is. Több mint 25 csapat nevezett be a versenyre.
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Fekete István lakos
Szót kér.
Kómár József polgármester
Megadja a szót.
Fekete István lakos
Kómár Józsefet és Kerestély Gyulát vádolja, hogy becsapták őt és cserben hagyták.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felkéri Fekete István lakost, hogy ne személyeskedjen. Ha konkrét ügyben jött, az szívesen
meghallgatja a Képviselő-testület.
Fekete István lakos
Elmondja, hogy árverezik a házát, mert egy bírósági ügyben neki kell kifizetni a költségeket.
Megfenyegeti Kómár József polgármestert, hogyha elárverezik a házát ő „ leengedi a vérét”.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Miért árvereznék el a házát?
Fekete István lakos
Kérdezi, hogy mi az ő bűne? Kómár József polgármester és Kerestély Gyula képviselő
rábeszélték őt, hogy indítson per és most cserben hagyták. Továbbra is megfenyegeti a
polgármestert.
Kerestély Gyula képviselő
Megkéri Fekete István lakost, hogy hagyja ki őt, nincs semmi köze ehhez az ügyhöz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkéri Fekete István lakost, hogy ne vádaskodjon. Ha nincs bejelenteni valója, menjen
szépen haza. Látja, hogy el van keseredve, de ha úgy gondolja, holnap jöjjön be és mondja el
neki a panaszát, meg fogja hallgatni.
Kómár József polgármester
Tegnap a foci pályán még le is kezelt vele. Nem érti, hogy most mi a problémája.
Fekete István lakos
Ki járt hozzá és azt tanácsolta, hogy forduljon bírósághoz?
Kómár József polgármester
Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy kíván valaki az elhangzottakhoz szólni?
Mivel nincs hozzászóló a nyílt ülést bezárja. 10 perc szünetet rendel el és utána
segélykérelmeket elbíráló zárt ülés következik.
Megkéri Fekete István lakost, hogy hagyja el a termet.
Kmf.

Kómár József
polgármester
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Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

