11-14/2009.

Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 17-én megtartott rendkívüli
üléséről.
Határozat száma:
138/2009.(VIII.17.)
139/2009.(VIII.17.)
140/2009.(VIII.17.)
141/2009.(VIII.17.)
142/2009.(VIII.17.)
143/2009.(VIII.17.)
144/2009.(VIII.17.)
145/2009.(VIII.17.)
146/2009.(VIII.17.)
147/2009.(VIII.17.)
148/2009.(VIII.17.)

Tárgy:
Előirányzat átcsoportosításáról
Foglalkozás-egészségügyi ellátásra szerződéskötésről
Járda és útfelújításokhoz kivitelező kiválasztásáról
Ravatalozó magas tető építésre és felújításra közbeszerzési
eljárás megindításáról
Iskolabusz szolgáltatásra szerződéskötésről
Művelődési Ház előtti park felújítására kivitelező
kiválasztásáról
Zsomboly Kft-t (Miskolc) megbízása intézményi területen
fakivágással
UPC-vel bérleti szerződéskötésről
Jobbik Magyarországért Mozgalom Hatvani Alapszervezet
részére
emlékmű
állításhoz
terület
biztosításáról,
hozzájárulásról
Csatornahálózat hiányos kiépítéséből eredő szennyvízcsonk
kiépítési munkákra további árajánlatok kérésére és a munkák
megrendelésére felhatalmazásról
LEADER pályázat keretében megvalósuló Tájház felújítására,
valamint a Művelődési Ház felújítására és az iskolakert
rekonstrukciójára
megkötött
vállalkozási
szerződések
módosításáról

2009. szeptember 1.
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Terényiné Dencs Mária
jegyzőkönyvvezető
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11-14/2009.
Jegyzőkönyv
Készül:

Heréd Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 17-i rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és
Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző.
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János alpolgármester jelezte,
hogy a Testületi ülésen nem tud részt venni.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
Napirend
I. Napirendi pont
Előterjesztés előirányzat átcsoportosítására
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta, az ülést megelőzően ezt a napirendet a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét mondja el az ott elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Az ülésen, a napirend kapcsán egy módosító javaslatot tett a Polgármester Úr, hogy az óvoda
karbantartásra 10.000,- Ft-ot csoportosítsunk át az általános tartalékból a gazdasági udvar
kerítés javítási munkáira, így összesen 2.415.875,- Ft kerülne átcsoportosításra, a Bizottság
ezzel a módosítással javasolja az előterjesztés elfogadását a Testületnek.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Zárt ülésen a méltányossági átmeneti segély éves tervezett keretét 5.000,- Ft-tal túlléptük, az
átcsoportosításoknál tartva, kérdezi van-e javaslat arra, hogy az általános tartalékból ide is
kerüljön még előirányzat, vagy a segélyeken más soron még megmaradt előirányzatból belső
átcsoportosítással oldjuk meg? Javasolja, ne legyünk előirányzat híjján, még csak augusztus
van, félő, hogy év végéig nem lesz elég a szociális keret.
Pusztai Ottóné pénzügyi előadó
Először belső átcsoportosítással szoktuk, hogy a segélykeret meddig tart, mert egyiknél
túllépés, a másiknál megtakarítás mutatkozik, ehhez még nem szükséges testületi döntés.
Kómár József polgármester
Már vizsgáltuk ezt a kérdést a féléves teljesítés kapcsán, most a krízistámogatás előtti
kérelmek miatt ugyan megszaporodtak az igények, de szakfeladaton belül még megoldható.
Egyébként tudunk miből átcsoportosítani, és ez a lényeg. Az előterjesztésben szereplő összeg
átcsoportosításán kívül is még több, mint 2 millió forintnak kell maradnia a tartalékon.
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Tájékoztatást adott arról, hogy miből jött össze az általános tartalék. Szeretne elkülöníttetni a
rendkívüli csatornabekötésekre, amik a rendszer hiányosságaiból erednek. Sajnálatos, hogy
ezt eddig a költségvetésből fizettük, mert ennek fedezete a talajterhelési díjból befolyt összeg
lehet.
Pusztai Ottóné pénzügyi előadó
Eddig minimális összegeket kellett kifizetnünk, maximum 25.000 - 30.000,- Ft-ból a
rákötéseket sikerült megoldani.
Kómár József polgármester
Igen ám, de nem kellett átfúrni az utat, volt, akinek az anyagköltséget fizettük, ám a legutóbbi
két esetnél: a Kolozsvári és Petőfi úton nehéz volt két lakóval megegyezni.
Kerestély Gyula képviselő
Megkérdezte: Fekete Istvánnak mennyiért lett bekötve?
Kómár József polgármester
27.500,- Ft-ért, anyagköltséget fizettünk neki a hiányzó csonk miatt.
Kerestély Gyula képviselő
Akkor a másik hogy kerül 270.000,- Ft-ba? Át kell fúrni az utat? Próbafúrásokat végeztek?
Meg kell mondania a vállalkozónak, hogy ettől-eddig mennyiből jön ki, sokkal tisztább képet
lehetne kapni. Azt sem tudja a vállalkozó, hogy a 270.000,- Ft-ért mit kell csinálni, így nem
lehet igazságot tenni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tudja a vállalkozó kiment felmérte a munkákat. A VÍZMŰ végigkamerázta a területet,
hiányos a rendszer, nincs csonk. Útátfúrás nincs benne, viszont az egészet az
Önkormányzatnak kell állnia. Tájékoztatta a Testületet a jelenlegi hiányzó csonk miatti
esetről, az Államigazgatási Hivatal állásfoglalása alapján az önkormányzatnak a csonkot ki
kell építenie és nem csak az anyaggal kell hozzájárulnia, mert a lakónak hátránya a
csatornahálózat kivitelezőjének hibás teljesítése miatt nem lehet. Most az egyetlen herédi
csatornabekötésekkel foglalkozó vállalkozó - árajánlata szerint- 270.000,- Ft-ért vállalná a
csonk kiépítését. Erre majd az Egyebek napirenden belül visszatérünk. A talajterhelési díjból
keletkező Környezetvédelmi Alap terhére csináltathatjuk ezeket a bekötéseket. Inkább azt
kellene elérni, hogy lehetőleg még olcsóbb legyen, pl. a munkadíjat csökkentessük,
közmunkások a földmunkát elvégezhetik. Most ezt a két sürgős esetet meg kell oldani, a
jövőre nézve pedig mondják meg kitől kérjünk árajánlatot, helyi vállalkozó nincs több.
Valóban kell több árajánlat, hogy árverseny legyen. Majd később oda érünk a
közbeszerzéshez, ahol mindig pályáztatunk, ott mindig arra vannak kényszerítve, hogy minél
kevesebb árat jelöljenek meg.
Papp Ákos képviselő
Jó lenne megegyezni a vállalkozóval egy átlagárban, kb.100.000,- Ft-ban, annyiból csak
kihozható egy kialakítás.
Kómár József polgármester
A csonk kiépítésére felkérte a Vízművet, az nem foglalkozik vele, az általuk ajánlott hatvani
vállalkozó elfoglaltsága miatt még időpontot nem tudott mondani, hatvani árakon 300.000,- Ft
alatt senki sem vállalja a csonk kiépítését. A jelenleg hiányzó csonkoknál az a gond, hogy
sürgős az intézkedés, a Borszéki út közepén megy a vezeték, szűk az utca, le kell zárni,
balesetveszélyes.
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Megkérdezi a képviselőket van-e valakinek még kérdése, észrevétele a pénzügyi
átcsoportosítással kapcsolatban?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ebben a témában most csak arról kell dönteni a határozati javaslat szerint, hogy azon
ingatlanoknál, ahol szennyvíz –hálózat utólagos kiépítése szükséges, az arra szóló fedezetet a
környezetvédelmi alap számláról átcsoportosítjuk és onnan kifizetjük.
Kómár József polgármester
Mivel az átcsoportosításról szóló előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nincs
azt az óvodai karbantartásra vonatkozó kiegészítő javaslattal szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9tagja 9igen szavazattal a következő határozatot hozza:
138/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
¾ A Város és község gazdálkodás szakfeladat előirányzatán belül 200.000 Ft
összeget a beruházási előirányzatból vízdíjra csoportosít át, valamint csökkenti
800.000 Ft összeggel, mellyel az önkormányzat általános tartaléka
megemelésre kerül.
¾ A céltartalékon iskolai udvar lekerítésére jóváhagyott 3.000.000 Ft összeget az
általános iskolai szakfeladatra átcsoportosítja.
¾ A védőnői szakfeladat előirányzatán belül 27.200 Ft összeggel a bérlet
fedezetére a bér előirányzata megemelésre, a dologi kiadásnál a szakmai
készletbeszerzés előirányzata csökkentésre kerül.
¾ A város és községgazdálkodási szakfeladaton tervezett tuskó mentesítés helyett
fakivágás valósul meg, melyhez előirányzat átcsoportosítás nem szükséges.
¾ Az általános tartalék összegéből 2.415.875 Ft kerül átcsoportosításra az alábbi
feladatok megvalósítására:
o Kisegítő mezőgazdaság szolgáltatás szakfeladatra
gép beszerzés, hajtó és kenőanyag beszerzés,
vegyszer beszerzés fedezetére
o Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatra
irodabútor, függöny vásárlásra
Pitypang Egyesület támogatása
Panda vírusölő vásárlása

70.000 Ft
10.000 Ft
30.000 Ft

o Óvodai intézményi étkeztetés szakfeladatra
közbeszerzésre, hirdetményi díjra

400.000 Ft

o Köztemető fenntartási szakfeladatra
közbeszerzési eljárások díjára, valamint hirdetményi díjakra

650.000 Ft

o Általános Iskolai oktatás szakfeladatra
iskola kerítés vállalkozói díj különbözetére

205.375 Ft

o Közutak, hidak, alagutak szakfeladatra
út és járdafelújításra

423.000 Ft

o Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
szállítási szolgáltatás

216.500 Ft

o
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401.000 Ft

Óvodai nevelés szakfeladatra karbantartás, kisjavítás

10.000 Ft

Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a polgármestert, hogy azon
ingatlanoknál, ahol a szennyvízhálózat utólagos kiépítése szükséges, a
fedezetet a környezetvédelmi alap számlán lévő pénzösszegből való
átcsoportosítással biztosítsa.
Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására az III. negyedévi
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozat szerinti
átcsoportosításokat hajtsa végre.
Felelős: Körjegyző
Határidő: folyamatos
II. Napirendi pont
Foglalkozás-egészségügyi ellátásra szerződéskötés
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kurpé doktor úr is megszerezte azt az engedélyt, amellyel a feladatot elvégezheti. A törvény
is úgy szól, hogy lehetőleg helyben kell biztosítani. Ez eddig is így történt, hogy Kerekes
doktornő elkérte a helyi rendelőt a vizsgálatokhoz. Kurpé doktor úrnak jogos igénye, hogy
ezentúl ő szeretné ezt a feladatot ellátni. A jelenleg hatályos szerződés 2002. évi, benne
felmondási határidő nincs kikötve, a Ptk. Megbízási szerződésre vonatkozó szabályai szerint
akár azonnali hatállyal is lehetne, de szeptember 1-jétől javasoljuk.
Kerestély Gyula képviselő
Kérte tájékoztatni a doktornőt, amely ne legyen sértő, humánus legyen az intézkedés, ne úgy,
mint Töltéssy doktor úrral történt. Kurpé doktor úr szeptember 1-jei megbízásával egyetért.
Papp Ákos képviselő
Ő is kéri: a doktornővel ne azt érzékeltessük, hogy a munkáját nem végezte el, hanem helyi
orvossal kívánjuk megoldani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztés 2. oldalán lévő határozati javaslatban ő is úgy fogalmazott, hogy (felolvassa)
a testület Dr. Kerekes Ildikó foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött szerződést 2009.0831-ével felmondja, foglalkozás-egészségügyi munkát megköszöni – természetesen részére a
felmondó levélben is hasonlóképpen lesz, kissé kellemetlen, de a szolgáltatást helyi orvossal
kívánjuk biztosítani.
Kómár József polgármester
Kerestély Gyula képviselő Dr. Töltéssy Zsolttal kapcsolatos felvetésére elmondta: Heves
megyében ő volt csak közalkalmazottként foglalkoztatott állatorvos, fölöslegesen fizettünk
neki hosszú-hosszú éveken át. Leültünk vele,indokainkat szépen elmondta neki, ezt ő is
elismerte, hogy ebből a szempontból igazunk van, de ő másképp gondolta, megbántódott.
Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Mivel nincs, a foglalkozásegészségügyi feladatok ellátásáról az írásos határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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139/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/1995.(XII.4.)
határozattal bevezetett foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátásával
2009.09.01-től Dr.Kurpé László vállalkozó háziorvos által képviselt
BRLL 60 Kft.-t (3012.Nagykökényes, Szabadság u.35., ÁNTSZ
eng.száma:1976-9/2009) bízza meg határozatlan időre.
A szolgálat ellátásának helye: Heréd, Iskola utca 2.
Háziorvosi rendelő
A szolgáltatás díja: 200.000,-Ft/év, mely évente felülvizsgálandó és
legfeljebb az infláció mértékével, de legfeljebb a 89/1995.(VII.14.) Korm.
rendelet 1.sz. melléklete szerinti jogszabályi díjszabás mértékéig
emelhető.
A 2009. évi arányos díjazás: 66.670,-Ft
A Képviselő-testület Dr.Kerekes Ildikó foglalkozás-egészségügyi orvossal
2002.04.24-én kötött szerződést a Ptk. 483.§ (1) bek. alapján 2009.08.31ével felmondja, foglalkozás-egészségügyi munkáját megköszöni.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a
szerződéskötésre és a korábbi szerződés felmondására.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 89/1995.(VII.14.) Korm.
rendelet 2.§ (4) bek. szerint a Munkaügyi Felügyelőségéhez a foglalkozásegészségügyi orvos személyében bekövetkező változást …. munkanapon
belül jelentse be.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: polgármester, körjegyző
III. Napirendi pont
ÉMÁSZ közvilágítás felújítására előterjesztés
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket, akinek villamos szakember ismerőse van, véleményeztesse az
ajánlatot, most csak tudomásul vételre van a Testület előtt, visszatérünk rá. Az ajánlat szerint
a közvilágítás költségeként ugyanannyit kell fizetni, mint eddig, a megtakarításból fedeznék a
beruházás költségeit. Hat évre el kell, hogy kötelezzük magunkat az ÉMÁSZ-nak, véleménye
szerint biztos piacot akarnak szerezni.
Papp Ákos képviselő
Érdeklődik, hogy a korszerűsítési ajánlat az egész hálózatra vonatkozik? Fontosabbnak tartaná
a fogorvosi kezelőegység felújítását.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nekünk ez nem kerülne plusz pénzbe. Kevesebb lenne a fogyasztás, mi ugyanennyit fizetünk,
mint eddig és a hatéves különbözetből térülne meg az ÉMÁSZ-nak az 5 millió forintos
beruházási költség.
Juhász Istvánné képviselő
Ezek a kisebbek adnak annyi fényt, mint a régiek?
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy a korszerűsítés a meglévő régi hálózatot érinti, a később felrakott, már
hasonló izzókkal ellátott lámpatesteket nem. A régiekhez képest ezek nagyobb fényt adnak,
ilyen van felszerelve az Iskola utcában is.
A Képviselő-testület a közvilágítás felújítására vonatkozó előterjesztést tudomásul vette.
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IV. Napirendi pont
Járda és útfelújításokhoz kivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
A kiküldött előterjesztés részletes, a napirenddel a Pénzügyi Bizottság is foglalkozott, felkérte
a bizottság elnökét, mondja el az ülésen elhangzottakat.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, módosító indítvány nem volt és a HE-DÓ
Kft-t javasolja megbízni a munkálatok elvégzésével.
Kómár József polgármester
Ami változás van az eredetihez elképzelésekhez képest, hogy az iskolakertben a
kerítéslétesítése miatt kell mellé egy 30 m-es járdát is csinálni és a műszaki ellenőr javaslata
alapján az iskolához bevezető út parkolóval együtt teljesen újra lesz aszfaltozva, ezzel együtt
12.522.315,- Ft-ra alakult a munkálatok költsége.
Kovács József képviselő
Véleménye szerint az iskolánál megvalósítandó járdahossz 30 m-nél több, megkérdezte, hogy
mindent a HE-DO Kft. fog csinálni?
Kómár József polgármester
Minden egyes járdaszakasz le lett mérve és az ajánlat ennek alapján készült. Az elmúlt ülésen
Kovács József is javasolta, hogy a munkálatok egy kézbe legyenek, így fogadta el a testület az
ajánlatkérésekről hozott határozatát. Megkérdezte a képviselőket: van-e valakinek még
kérdése, észrevétele? Mivel nincs, az előterjesztést szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal a következő
határozatot hozza:
140/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belterületi utak és
járdák felújításával a beérkezett három árajánlat közül legalacsonyabb
ajánlattevőként a HE-DO Kft-t (3261. Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) bízza
meg az árajánlat szerinti műszaki tartalommal költségvetésben biztosított
előirányzat terhére az alábbiak szerint:
Megnevezés
Árpád út felújítása
József A. út felújítása
Kápolna út felújítása
Iskola út parkoló kialakítása
Rákóczi út süllyedés javítása
Tabán út járda felújítás
Hatvani út járda felújítás
Sport út járda felújítás
Iskolához bevezető út felújítása
és járda kiépítése
MINDÖSSZSEN

HE-DÓ Kft
(Pálosvörösmart)
2.413.523,2.265.543,1.550.813,881.313,1.823.250,446.063,1.003.438,1.088.750,1.049.625,12.522.315,242

A munkálatok összege mindösszesen: 12.522.315,-Ft, mely az ÁFA-t is
tartalmazza.
A műszaki ellenőri feladatokkal a Képviselő-testület Dobroda –Infra Bt.
(3183.Karancskeszi -t bízza meg bruttó 220.000,-Ft díjazás mellett a
költségvetésben biztosított előirányzat terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2009. augusztus 31.
munka befejezésére: 2009.szeptember 30.
Felelős: Kómár József polgármester
V. Napirendi pont
CÉDE pályázat ravatalozó magas tető és felújításra közbeszerzés megindítása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Itt még van egy elmaradásunk, A Területfejlesztési Tanács Elnökének még nem köszöntük
meg a támogatást. Most kaptuk az értesítést a pályázat elnyeréséről nem túl régen, az idén
meg kellene valósítani. Pénzügyi Bizottsági ülésen volt egy olyan javaslat, hogy még egy
képviselő taggal bővüljön a Közbeszerzési Bizottság, olyannal aki még nem volt. Minden
képviselő egyszer kerüljön bele, hogy lássa milyen munka folyik a Közbeszerzési
Bizottságban. Kerestély Gyula képviselő úr még nem volt, felkérnénk őt bizottsági tagnak.
Kerestély Gyula képviselő
Attól függ, mikor van időben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
E-mailen vagy papírformában megküldjük az anyagot, ami érkezik, bizottsági ülés általában
kétszer van: a dokumentáció kiküldése előtt az anyag jóváhagyása miatt és az elbíráláskor. A
pénzügyi és műszaki szakértő tagoknak több a munkájuk, mi pedig polgármester úrral csak
tanácskozási joggal veszünk részt a bizottságban. Ezt minél hamarabb kellene indítani annak
érdekében, hogy lehetőleg Mindenszentekre kivitelezés is legyen belőle. Kiegészíthetjük a
bizottságot ?
Kerestély Gyula képviselő
Ha a bizottsági ülés délután, esete van, jó, majd meglátjuk, hogy jön ki.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor a határozati javaslatba, ott, ahol Közbeszerzési Bizottság van, kiegészítjük Kerestély
Gyula képviselővel. Ez azért is praktikus, mert ha a bizottság 4 tagú és 1-1 tagja nem tudna
ott lenni, akkor a bizottság könnyebben határozatképes. Azt elmondtuk a pénzügyi bizottsági
ülésen, hogy a két ajánlattevő, a Perfectus Kft és a KRODA Kft. azonos ajánlatot adott,
mindkettővel dolgozott már, eddig nem volt probléma.
Kómár József polgármester
Megkérdezte a képviselőket: van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az
előterjesztést szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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141/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉDE pályázat
keretében megvalósuló „ravatalozó magas tető építés és külső felújítás” építési
beruházás tárgyában hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli nemzeti
közbeszerzési eljárást indít.
Az eljárásban a Közbeszerzési Bizottság a következő összetétellel jön
létre:
- Egyed János alpolgármester, közbeszerzés tárgya szerinti szakértő
- Juhász Istvánné PÜB elnöke, pénzügyi szakértő
- Kerestély Gyula képviselő
- dr. Dóka Zsolt (Perfectus Kft.) közbeszerzési és jogi szakértő
A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz:
Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A közbeszerzés becsült értéke nettó összegben: 6.423.436,-Ft (HUF).
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza
meg.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a két azonos árajánlat
közül az önkormányzatnak végzett eddigi munkája alapján a Perfectus Kft-t
(Szentendre) bízza meg 200.000,-Ft+ÁFA díjért a költségvetésben biztosított
előirányzat terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a közbeszerzési
eljárásban szükséges döntéseket terjessze a testület elé és tájékoztassa az
eljárás menetéről.
Felelős: Polgármester
Határidő: szerződés kötésre: 15 nap
tájékoztatásra: folyamatos
VI. Napirendi pont
Iskolabusz szolgáltatásra szerződéskötés
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Kómár József polgármester
Három felkérésre két ajánlat érkezett: a hatvani VOLÁN Zrt 20.000,- Ft+ÁFA/nap, a jelenlegi
szolgáltató pedig 14.000,- Ft+ÁFA napi összegért vállalja a szállítást. A szerződést 3 évre
tudjuk megkötni a közbeszerzési értékhatár miatt. Kerekharaszt és Nagykökényes községek
polgármestereivel egyeztetett, a jelenlegi szolgáltatóval elégedettek, javasolják ezzel a Kft-vel
a szerződéskötést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A jelenlegi szállító tavaly nem emelt árat, szeretett volna, de maradt az eredeti ár.
A nagykökényesi testületnek is volt a reakciója ekkor, ha van egy rendes vállalkozó, a
szolgáltatás jól működik, akkor a tisztességes emelést el kell fogadni. A mostani emeléssel is
beleférünk a jelenlegi normatívába, de nem terveztünk ekkora emelést, így más feladatokra
adtuk az iskolában a pénzt, ezért kellett csak most az iskolabuszhoz hozzátenni, melyet a
Testület az első napirend keretében már jóváhagyott.
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Kómár József polgármester
Megkérdezte: van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele. Mivel nincs, az iskolabusz
szolgáltatásra vonatkozó, előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
142/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a HerédNagykökényes - Kerekharaszt Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás gesztora a beérkezett árajánlatok közül a „609 Személyszállító
és Vendéglátó Kft.” árajánlatát fogadja el 14.000,-Ft/nap + 25 % ÁFA,
bruttó 17.500,-Ft/ nap díjért a 2009/2010., 2010/2011 valamint a
2011/2012 tanévekre.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009.08.31.
VII.

Napirendi pont

Művelődési Ház előtti park felújítására kivitelező kiválasztása
(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.)
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A költségvetésben 1 Millió 560 ezer Ft bruttó összeget terveztünk parkosításra, virágosításra.
Első lépésként felmérték a Művelődési Ház előtti parkot. A Lisztik Lászlóné által küldött
látványtervet körbeadja, mert ez az előterjesztés kiküldését követően érkezett. Később küldte
a Maróti Díszfaiskola is az ajánlatát, melyben 876.500,- Ft szerepel, ehhez képest az
ALTIBEKA Kft. olcsóbb és ők vállalják a szakszerű telepítést is. Az ún. „Cigánygödörben” is
jó munkát végeztek, azóta a közmunkásokon múlik a fák gondozása.
Kómár József polgármester
Gyakorlatilag 2 kör alakú ágyás lesz, olyan mint a Lidl áruház előtt van Hatvanban, befelé a
saroktól a buszmegálló felől szépen ki lesz alakítva egy út, mellette padok lesznek – amelyek
árai itt nem szerepelnek – szegélyek, különböző agroszövettel le lesznek takarva a területek,
hogy a gyom ne jöjjön ki, ők végzik el az összeg talajmunkát és telepítést is.
György Istvánné képviselő
Akkor ezt majd évente mindig újítani, gondozni kell.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Inkább csak a szakmunkát végzik ők, a többit közmunkások is el tudják látni, mint
Lőrinciben. A fásításra, szükséges favágásra is megkértük már az árajánlatokat, de a fásítás
még ráér ősszel is, Az iskolakertben 10-14 fekete fenyőfát ki kell majd vágni, pótlására
gömbplatánsort javasolnak telepíteni az iskola és óvoda közötti járda egyik oldalára. Ebben az
ajánlatban van, hogy a község bevezető útjain, az „Isten hozott” táblák alá betonládákba évelő
növények kerülnének.
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Kómár József polgármester
A későbbi fásítási előterjesztésben szerepel majd, hogy a futballpálya partoldalában 13
platánfa lesz 2 köbméteres gödrök földcseréjével, az orvosi rendelő mellett 20 db tuja lesz
ültetve, erre majd szeptemberben visszatérünk.
Kovács József képviselő
Megkérdezte: a „Cigánygödörben” be nem fakadt fákat pótolják? Egyet-kettőt lát fűzfát,
amely nem fakadt meg. Hatvanban azokat a nagy platánfákat a parkban még mindig öntözik.
Kómár József polgármester
Minden fa beállt, elszáradni látszik egy-kettő, de azt közmunkás égette meg. Nálunk is
öntözik még kéthetente a fákat tűzoltó tömlőkkel a mért tűzcsapról.
Megkérdezte van-e még kérdés, észrevétel?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Írjuk be az előterjesztés határozati javaslatába az ALTIBEKA Kft. (Hatvan) megbízását
611.860 Ft+25%ÁFA, mindösszesen br. 764.825 Ft díjért.
Kómár József polgármester
A határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
143/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési Ház és
Könyvtár előtti park felújításával, sétány és virágágyak kialakításával az
árajánlatban részletezett tartalommal a 2009. évi költségvetésben biztosított
előirányzat terhére kedvezőbb ajánlata alapján megbízza az ALTIBEKA Kft-t
(Hatvan) 611.860 Ft+25%ÁFA, mindösszesen br. 764.825 Ft díjért, mely
tartalmazza az anyagköltséget és a munkadíjat is.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: szerződés kötésre: 30 nap
VIII. Napirend
Kérdések, interpellációk, egyebek


Fakivágás

Kómár József polgármester
Már említettük, legalább 10 db olyan fa van, amelyet szakemberrel kell kivágatni a vezetékek,
illetve épületek miatt.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A ZSOMBOLY Kft árajánlata 199.500,- Ft+ÁFA összegről szól, ők különlegesen képzettek
arra, hogy a „nehéz” fákat is kivágják, mivel a fák intézményi és nem közterületen vannak,
kivágásukhoz nem kell hatósági engedély. Van egy térkép, rajta bejelölve a kivágandó fák.
(Körbe adja.)Polgármester úr Lőrincz Marikával, az iskola igazgatójával egyeztetett, tud róla
és egyet ért vele, hogy ezek a fák ki lesznek vágva és helyettük újak kerülnek.
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Kómár József polgármester
Megkérdezi a testülettől van-e valakinek kérdése, észrevétele. Elmondja, hogy ez a Kft vágta
ki a Művelődési Háznál lévő nyárfát is, végzett munkájukkal meg volt elégedve. Mivel egyéb
kérdés, észrevétel nincs, a körjegyző által megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra
teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
144/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlata alapján
megbízza a Zsomboly Kft-t (Miskolc) az Általános Iskola és a Művelődési Ház
közötti intézményi területen 10 db fa kivágásával és 10-12 db fa egészségügyi
gallyazását 199.500 Ft + ÁFA vállalkozási díjért a költségvetésben biztosított
vegyi tuskótalanításra jóváhagyott előirányzat terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap


Postahivatal üzemeltetése

Kómár József polgármester
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Posta szeptember 1-jétől magánkézbe kerül, kaptunk egy
értesítést, hogy az adózáshoz és kereskedelmi tevékenységhez legyünk segítségükre, a
dolgozók még nem tudnak semmit.


Tóth Hajnalka telekügye

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Testületet, hogy földhivatali határozatból értesültek egy végrehajtási eljárásról,
melybe becsatlakozási kérelmünk a Hatvani Városi Bíróság végzésével jóváhagyta A vételár
hátralék 197.212,- Ft.


UPC-vel bérleti szerződés megkötése

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Salgó Molltech Kft kivonult a Művelődési Házból. A UPC felmérte az általuk használt
készülékek napi energiafogyasztását, 880 KW/ó/hó. Bérleti szerződést kívánnak velünk kötni,
a rezsit külön fizetnék, számításaik szerint áramhasználati költségként augusztus hótól
34.635,- Ft + ÁFA, június és július hónapokra 31.137,- Ft + ÁFA-t és még az eszközökért
bérleti díjat havi 10.000,- Ft-ot fizetnének. Tehát 44.635,- Ft lesz a havi bevételünk, ahhoz
képest, hogy a Salgó Molltech évekig ingyen, csak néhány intézményi ingyenes szolgáltatás
fejében használta.
Kómár József polgármester
Elmondja, hogy a UPC-s szakemberek az óvodai kettes villanyoszlop mellé egy nagy
szekrényt építenek az engedélyek beszerzése után, ahová a nekik szükséges berendezéseket
kitelepítik, de ehhez még kb. egy – másfél év kell. Felkéri a képviselőket kérdésük,
észrevételük megtételére.
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Kovács József képviselő
A visszamenőleges, nem várt bevétellel kapcsolatban megjegyezte, hogy attól függ, januárra ő
is hogy fog kijönni az áramfogyasztással.
Kómár József polgármester
Mivel több kérdés, észrevétel nincs, a UPC-vel kötendő szerződést szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
145/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a UPC Magyarország
Kft.-vel a Művelődési Ház Heréd Vörösmarty tér 1. szám alatti (324. hrsz.)
ingatlanra nézve határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését havi 10.000 Ft
+ Áfa bérleti díj valamint a közüzemi költségek megfizetése mellett
jóváhagyja.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 30 nap
 Tájékoztatás az olajtartály helyzetéről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Részletesen tájékoztatja a képviselőket az olajtartály helyének rendezése ügyében tett
intézkedéséről, a miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatal intézkedés elmulasztása
miatt a felügyeleti szervéhez a budapesti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz
írott állásfoglalás kérő leveléről és az arra kapott válaszokról.
Kómár József polgármester
Véleménye szerint legjobb lett volna a tartály kiemelését követően a földet azonnal
visszatömöríteni és jelenleg is az lenne a megoldás, megszűnt volna a jelenleg is még fennálló
balesetveszély.
Kerestély Gyula képviselő
A környezetvédők nem így fogják fel, – vállalkozásában előfordult esetet példaként elmondja
– az olajtartály helyén a talaj szennyezett lehet.
György Istvánné képviselő
Ott az egész terület rendezetlennek tűnik, azon a kis területen hány tulajdonos van, nem
lehetne őket megkérdezni, hogy mi a tervük a területtel?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tájékoztatást lezárva elmondja, Budapesten az említett felügyeleti szervnél van egy Jogi
Főosztály, onnan még véleményt kér, de javasolja, hogy a Katasztrófavédelemnél is lehetne
kezdeményezni, legvégső esetben Szabó Istvánnak vagy ha továbbra is elérhetetlen helyette a
tulajdonos önkormányzatnak a kötelessége a talajvizsgálatot elvégeztetni.
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•

Jobbik Magyarország Mozgalom kérelme

Kómár József polgármester
A Jobbik Magyarország Hatvani szervezetének helyi képviselői egy írásos kéréssel fordultak
az önkormányzathoz, területet kérnek biztosítani trianoni emlékhely létrehozására.
(Körbeadja a kérelmet és a látványtervet) A Cigánygödörre gondolt, ott vannak szép nagy
területek. Parkot alakítanának ki, fatuskókkal a nagy Magyarország területének térképe, benne
a mostani határral, piros-fehér-zöld virágokat, fákat telepítenének, padokat állítanának fel és
egy kopjafát rajta a trianoni évszámmal. Látványterv készült, leírták, hogy politika semleges
és az önkormányzatnak nem kerül semmibe, sőt vállalták, hogy a területet folyamatosan
kezelik.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Megkérdezte, hogy ezt minden településen akarják, vagy csak nálunk?
Kómár József polgármester
Tudja, hogy Hatvannal is folynak tárgyalások, úgy értesült másutt állítottak már, szerinte
semmi sértő nincs benne.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Véleménye: a tiltott önkényuralmi jelképek között a nagy Magyarország térképe nincs benne.
Emlékmű állítása az Önkormányzati törvény alapján kizárólagos testületi hatáskör. Mivel 14.én érkezett ez a kérésük, ő a szeptember 14-i ülésen történő döntést ígérte nekik, nem most.
Annak is utána nézett már, hogy csak 2 m felett bejelentés-köteles az építéshatósághoz az
emlékmű állítás, de kérte a szervezőket, hogy a látványtervvel menjenek be a hatvani
építéshatósághoz és hozzanak tőlük igazolást arról, hogy nem építési engedélyköteles .
György Istvánné képviselő
Biztos jönnek ünnepelni is, de csak ünnepelni jöjjenek!
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nincs, a körjegyző által megfogalmazott határozati javaslatot
szavazásra teszi.
Kómár József polgármester
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő
határozatot hozza:
146/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a JOBBIK hatvani
alapszervezet által benyújtott emlékmű állítási kérelmet megtárgyalta.
A Képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a kérelemben jelzett
feltételek és látványterv szerint hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló
65 hrsz-ú közterületen trianoni emlékmű felállításához. a következő
feltételekkel:
- a kiépítő a teljes körű építési költségeket vállalja,
- az emlékhely további gondozásáról gondoskodik,
- az emlékhely nem szolgálhat politikai rendezvények helyszínéül.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása nem mentesít a szükséges
engedélyek megszerzése alól.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
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•

Tájékoztató az óvodai bejárat előtetőjének kialakítására

Kómár József polgármester
Óvodavezető asszony kérte, hogy a bejárati előtető ne fémből, hanem fából készüljön,
kicserélve egyúttal a fémes, üveges részt is. Van egy asztalos szakember közmunkásunk, vele
készíttettettünk egy felmérést. Az egészhez az anyagszükséglet 556.830,- Ft-ba kerülne, Tóth
János műszaki ellenőr ezt jóváhagyta. Az óvoda költségvetésében ez az összeg rendelkezésére
áll belső átcsoportosítással megoldható.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az intézményvezetőnek kell egy levelet írnia, amelyben a saját dologi kiadásain belül kéri az
átcsoportosítást kültéri játékok és egyéb előirányzat rovására.
•

Szennyvízcsonk kiépítésére árajánlat

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A már ismertetett hiányzó szennyvízcsonkok miatt a Petőfi úti bekötőcsonk árajánlata Kontra
Szabolcstól megérkezett, bruttó 270 eFt-ban jelölte meg az anyag- és munkadíjat, ugyanez az
összeg vonatkozik a Borszéki út 10. szám előtti csonk kiépítésére is. Ismerteti az árajánlatban
szereplő munkálatokat és azok összegét. Véleménye: nem kis pénzről van szó, meg kell
próbálni az árat leszorítani.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Megjegyzi: több árajánlatot kellene beszerezni.
Kerestély Gyula képviselő
Ígéri, hogy holnap reggel két ismerősét felhívja és jelentkezik.
Kómár József polgármester
Kért ajánlatot a VÍZMŰ-től is, ők irányították hatvani vállalkozókhoz, akik nem tudtak
ajánlatot adni ilyen rövid határidővel, mert sok munkájuk van.
Samu Alfonzné képviselő
Nem lehetne megállapodni, hogy fele költséget az önkormányzat, felét pedig a lakó állná?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem, erre írta az Államigazgatási Hivatal, hogy a lakót nem érheti hátrány amiatt, hogy a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor az akkori vállalkozó hibásan teljesített. Ha valaki
munkát akar és sokat, akkor nem 270 eFt-ért vállalja egy db csonk kiépítését. A kéréseknek
megfelelően megfogalmazza a határozati javaslatot, melyet ismertet.
Kómár József polgármester
Az ismertetett határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

250

147/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatornahálózatra
rákötés feltételeinek biztosítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert és a
Körjegyzőt, hogy a hiányzó csonkok kiépítésére árajánlatokat kérjenek és a
legkedvezőbb ajánlattevőtől a kiépítést megrendeljék.
A csatornahálózat létesítésekor ki nem épített csonkok és csatlakozó
vezetékek utólagos kiépítésének költségére a fedezetet a talajterhelési
számláról átcsoportosítással biztosítja a Képviselő-testület.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értelem szerint


LEADER pályázat vállalkozói szerződésének módosítása

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pályázattal kapcsolatban még nem érkezett döntés, azonban az már látszik, hogy a 2009.
09. 30-ai szerződési teljesítési határidő nem tartható. Ezért a VIKTÓRIA ÉPKER Kft. a
határidő közös megegyezéssel történő módosítását kérte 2010.01.30-ig, persze ez függ attól,
hogy mikor tudnak a munkálatoknak hozzáfogni, eredetileg is májusi kezdéssel számoltunk,
nem augusztusival. A másik: a Vidékfejlesztési Hivatal nem fog támogatást nyújtani az új
építésű nyitott kocsiszínhez, ez kb. 700 eFt-ot jelentene nekünk az általános tartalékból.
A pályázatíró segítségével a hiánypótláskor erről az összegről lemondtunk, kérdés az, hogy
mi önerőből akarunk-e erre 700 eFt-ot költeni. El kell dönteni, hogy az őáltaluk nyitott
kocsiszínre beárazott bruttó 730.500,- Ft vállalkozói díjjal és a műszaki tartalmat a
kocsiszínnel csökkentsük-e a szerződésben, vagy megvalósítsuk-e önerőből?
Kómár József polgármester
A szerződést a határidő miatt mindenképpen módosítani kell, így tegyük bele a módosításba a
kocsiszín kivételét is. A javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
148/2009.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER pályázat
keretében megvalósuló Tájház felújítására, valamint a Művelődési Ház
felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás
eredményeként
2009.07.23.-án
megkötött
vállalkozási
szerződések
módosításával egyet ért a következők szerint:
• Az MVH által nem támogatható, új építésnek minősülő nyitott kocsiszín
munkáival a Tájház szerződés műszaki tartalmát és az erre a munkarészre
jutó 584.400,- Ft + 25 % Áfa díjjal a szerződéses vállalkozói díjat
csökkenteni szükséges.
• A pályázati elbírálás késedelme miatt a Tájház felújítására valamint a
Művelődési Ház felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára aláírt
szerződésekben kikötött 2009.09.30.-i teljesítési határidőket módosítani
szükséges a 2010.01.30.-ra.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szerződések
módosítására.
Felkéri a Testület a körjegyzőt a szükséges közbeszerzési feladatok
elvégzésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2009.09.30.
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Falunap

Kómár József polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapra néhány környékbeli polgármester, az
intézményvezetők és a képviselők meghívást kaptak. Szívesen venné a vendégfogadásnál a
testület nőtagjainak tevékenységét.


Átereszek tisztítása

Kómár József polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következő ülésre behozza a 8-10 db árok áteresz
tisztítására vonatkozó árajánlatot, mert évek alatt eliszapolódtak, tisztításuk szükséges.


Kelemen István telekeladási szándéka

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Testületet, hogy Kelemen István a Táncsics úttal szemközti külterületét írásban
felkínálta eladásra, és felszólította az önkormányzatot, hogy a neki okozott 300 eFt kárt 15
napon belül fizessük meg, ellenkező esetben a bíróság közreműködését fogja kérni, mert őt
200 m2-rel megkárosította az önkormányzat. Ismertette az írásban megküldött válaszát,
amelyben vitatja, hogy az Önkormányzat a károkozó, mert az ÉMÁSZ emberei, ÉMÁSZ
tulajdon létrehozatalakor okoztak kárt. Azt is megírta válaszul, hogy az egész ügyet átadta Dr.
Veres András ügyvéd Úrnak, aki majd a jogi állásfoglalását a következő soros ülésre
megküldi. Másik levelében Kelemen István 800 Ft/m2-ért szeretné eladni területét, de azt írja,
hogy ez belterület. Elmondja, hogy ez csak tervezett belterületi határ. Ez utóbbi eladási
ajánlatot hárman írták alá, akiknek szintén megírta, hogy a tulajdonosi jogokkal a Testület
rendelkezik, adás-vételre – amennyiben érdekében áll és ha a költségvetésben rendelkezésre
áll az előirányzat – sor kerülhet. Megjegyezte, hogy az önkormányzat csak olyan szerződést
köthet, ami veszteséges gazdálkodást nem eredményez, csak reális áron vásárolhat. Majd a
testület soros szeptember 14-i ülésén hoznak érdemi határozatot
Azóta kikérték a tulajdoni lapokat, amelyen ez a beépített villanyvezeték nem szerepel,
viszont több gázszolgalmi jog van bejegyezve.


Egyéb interpellációk

Kerestély Gyula képviselő
Meg kell nézni a fogorvosi rendelő gépeit, a lakosság érdekében szükséges a felújítás, ne
várjuk meg, hogy az ÁNTSZ észrevételt tegyen és a fogorvos elmenjen.
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő
Észrevételezte, hogy a fogorvosi rendelésre a herédieknek 6 órát kell várniuk.
Kómár József polgármester
Elmondta, hogy valóban, a más településről jövő betegek lassan többen vannak itt a herédi
rendelőben, mint a helybeliek. A szolgáltatás vállalkozás keretében működik, bérleti díjat nem
kell fizetni, a doktor úr egy beszélgetés folytán jelezte, ha nem sikerül korrekt módon
megegyezni, akkor gondolkodik azon, hogy elmegy. Válaszom az volt: doktor úr, ha így áll a
kérdéshez, akkor tegye.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző

Lehet kérni árajánlatot és a jövő évi költségvetéskor visszatérni rá, ismeretei szerint több
millió Ft egy kezelő gép. Mivel a hallottak alapján a fogorvos más településen élőket is itt lát
el, felveti: megoldás lehetne, ha a költségeket ellátás arányában fedeznék. Ebben a kérdésben
azonban azt is meg kell vizsgálni, hogy az uniós alapelvek szerint egyik vállalkozót sem lehet
a másikkal szemben támogatni, előnyösebb helyzetbe hozni. Éppen ezért ingyenes egyformán
pl. a helyiségbérlet mind a három helyiségre a rendelőkre és a gyógyszertárra is.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye szerint le kell ülni az orvossal, vagy ide be kell hívni, mondja el véleményét, a
lakosság megfelelő ellátása érdekében tenni kell valamit.
Kovács József képviselő
A „Hírmondó”-ban benne van a gyommentesítési felhívás, ennek ellenére a Köztársaság út
végén, az Ifjúság úti telkeknél a sarok telek végig benőtt parlagfűvel.
Kómár József polgármester
Az a terület az önkormányzat tulajdona, de a Szövetkezet művelésében van, szólt nekik és azt
ígérték, hogy a héten fel lesz tárcsázva. Két telek már el van adva , de a többi lefelé az egész
terület a TSZ-é.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tulajdonosok kiderítése után küldünk felszólítást.
György Istvánné képviselő
A Táncsics útiak kérdezik, hogy ott mikor lesz járda?
Kómár József polgármester
Jövőre a költségvetésbe beépítjük, mást is: a Temető utat a parkolóval együtt rendbe kell
tenni.
Kovács József képviselő
Közbevetette: azon legyünk, hogy a temetőt takarítsák. Levágják a füvet a közmunkások, de a
kerítésben a hajtást benne hagyják.
Kómár József polgármester
Megnéztük, 320 db elhagyott sír van a temetőben és ennek több mint felének itt él a
hozzátartozója, sokat költünk a temetőre, gyakran ott dolgoznak a közmunkások.
György Istvánné képviselő
Érdeklődött, hogy a Köztársaság úton, az elszáradt fákat ki lehet-e vágni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Közterületen kell jegyzői engedély, csak indokolt esetben lehet kivágni és újat kell ültetni
helyette. A kérelem előterjesztéséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre.
Kómár József polgármester
Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek még kérdése, bejelenteni valója?
Mivel nincs, a nyílt ülést bezárja.
Kmf.
Kómár József
polgármester
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Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

