11-16/2009.
Jegyzőkönyv
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. október 13-án megtartott rendkívüli
üléséről.
Határozat száma:
199/2009.(X.13.)
200/2009.(X.13.)

201/2009.(X.13.)
202/2009.(X.13.)
203/2009.(X.13.)
204/2009.(X.13.)
205/2009.(X.13.)
206/2009.(X.13.)
207/2009.(X.13.)
208/2009.(X.13.)
209/2009.(X.13.)
Rendelet száma:
18/2009.(X.14.)

Tárgy:
Herédi Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ módosításáról

A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó
Társulás
pályázat
benyújtásához
hozzájárulásról
Belső ellenőrzés 2010. évi közös feladatellátásáról
2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
BAUCONT Zrt. ügyében Dr. Veres András ügyvéd megbízásáról
CÉDE ravatalozó pályázathoz műszaki ellenőr megbízásáról
Átcsoportosításról
Petőfibányai Mentőállomás Alapítvány támogatásáról
Herédi Labdarúgó Klub támogatásáról

Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány által meghirdetett
település arculat javítására kiírt pályázaton való indulásról
Mór Zulejka Gemma Ifjúság utcai telekvásárlás módosításáról
Tárgy:

Az önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus
kapcsolattartás kizárásáról

2009. október 28.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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11-16/2009.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2009. október 13-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, 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,
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Kómár József polgármester
¾ Köszönti az ülésen megjelent meghívott vendéget, a hivatali dolgozókat és a
képviselőket. Megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a megválasztott 10
képviselőből mind a 10 képviselő jelen van.
¾ Javaslatot tesz a meghívóban szereplő nyilvános ülési napirendi pontok
elfogadására.
A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett.
I. Napirendi pont
Herédi Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-nek módosítása
Kómár József polgármester
Megkérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt, hogy kívánja-e az előterjesztést
kiegészíteni.
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető
Nem kívánja a módosítást kiegészíteni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodai főzőkonyha főzési kapacitása 150 főre van meghatározva, de 200 főre főznek az
óvodában, melyet az ÁNTSZ is engedélyezett.
Samu Alfonzné képviselő
Van igény mind a 200 fő étkeztetésére?
György Istvánné képviselő
Igen van igény az étkeztetésre.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs a Herédi
Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-nek módosítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

318

199/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a HerédNagykökényes Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás tagja,
Herédi Napközi Otthonos Óvoda – e jegyzőkönyv mellékletét képező –
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a Közoktatási törvény,
a mód. 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f.) pontja alapján
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt a határozatról az intézményvezető
értesítésére.
Felelős: körjegyző
Határidő: 15 nap
II. Napirendi pont
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó
Társulás pályázat benyújtásához hozzájárulásról
Kómár József polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta, mely azt tartalmazza, hogy a gesztor önkormányzat
pályázatot szeretne benyújtani, melyhez kéri a társult önkormányzatok hozzájáruló
határozatát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolta a polgármester úrnak, hogy a legközelebbi kistérségi ülésen mondja el, hogy az
olyan döntésekhez, melyhez a társult önkormányzatoknak nem kell önerőt biztosítaniuk csak
a gesztor önkormányzatnak kelljen határozatot hoznia.
Papp Ákos képviselő
Milyen jellegű fejlesztési pályázaton szeretne indulni a Társulás?
Kómár József polgármester
Elektronikus rendszerét szeretné az elnyert pénzből fejleszteni a Társulás. Egyetért a
körjegyző asszony javaslatával, melyet a soron következő kistérségi ülésen indítványozni fog.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás pályázat
benyújtásához hozzájárulását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
200/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzat
képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata mint gesztor
önkormányzat a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében
működő támogató szolgálat és közösségi betegek ellátása tárgyi és személyi feltételeinek
fejlesztése érdekében – az informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzésére és
képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítására – pályázatot nyújtson be a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz. A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat, egyéb
dokumentumokat, valamint a támogatási szerződést Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás mint fenntartó képviseletében aláírja.
Határidő: 2009. október 20. (tájékoztatásra)
Felelős: polgármester
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III. Napirendi pont
Belső ellenőrzés 2010. évi közös feladatellátásáról
Kómár József polgármester
A belső ellenőrzés 2009-ben a kistérség keretén belül történt, melyről tavaly novemberben
döntött a Képviselő-testület. Megkéri a körjegyző asszonyt mondja el, hogy mi történt ebben
az évben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Felsorolja, hogy mely területeken történt ebben az évben ellenőrzés. Nagyon segítőkészek a
Vincent Auditor belső ellenőrei, bármilyen ügyben kérte a segítségüket. Az ellenőrzések
eredményeiben leírták, hogy mindent rendben találtak és csak valójában kisebb hibákat
találtak, a helyes gyakorlatra javaslatot tesznek. A belső ellenőrzési iratokba a képviselők
bármikor betekinthetnek a Hivatalban. Jelenleg az iparűzési adózást ellenőrzik, mely
keretében csütörtökön 8 vállalkozó iparűzési adója lesz felülvizsgálva, ugyanis a törvény
értelmében 5 év alatt az összes adózott le kellene ellenőrizni. Javasolja jövőre is ezt a formát a
belső ellenőrzésre.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs a belső
ellenőrzés 2010. évi közös feladatellátásáról szóló határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
201/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd község Képviselő testülete úgy határozott, hogy a belső ellenőrzési
feladat ellátását továbbra is a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
keretében közös feladatellátásban kívánja megvalósítani 2010. január 1-től.
A feladatellátást a kistérség és a belső ellenőr(ők) közötti megbízási
jogviszonyban történjen.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérségi
Társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
IV. Napirendi pont
2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A belső ellenőrzési feladatok ellátását a kistérség finanszírozza, mivel a normatívát is ők
igénylik. A 2010. évi tervet is kérik a pályáztatáshoz megküldeni.
Juhász Istvánné képviselő
240 eFt normatívát kap a kistérség, melyet csak erre a feladat ellátására fordíthat.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs a 2010.
évi belső ellenőrzési terv elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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202/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat –a jegyzőkönyv
mellékletét képező- 2010. évi belső ellenőrzési munkatervét a helyi
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. 92. § (6) bek. alapján
elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 2010. évi belső
ellenőrzésről a határozat szerint gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
V. Napirendi pont
Ket. módosulásával kapcsolatos rendelet megalkotásáról
Kómár József polgármester
A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ülés előtt. Megkéri
Juhász Istvánné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselőtestülettel a bizottsági ülésen elhangzottak.
Juhász Istvánné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő
A körjegyző asszony elmondta, hogy az új Ket. szabályai szerint csak az önkormányzati
hatósági ügyekben – többnyire a segélyek esetében – van lehetőség az elektronikus út
kizárására, az egyéb közigazgatási ügyekben erre már nincs lehetőség. A rendszergazdánk
tájékoztatta őt miszerint a most működő ingyenes honlapunk az ügyfélkapu kialakítására nem
alkalmas. Ezért szükség lesz egy új honlapra, mellyel képes lesz az önkormányzat csatlakozni
a közadattárhoz is. Már kért is árajánlat több vállalkozótól egy, a törvényi követelményeknek
megfelelni tudó weboldal elkészítésére. Az előterjesztés kiküldéséig erre árajánlat még csak
egy érkezett a körjegyző asszonyhoz. A rendelet tervezetet módosítások nélkül a Bizottság a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ezúton jelzi a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésekor erre a
feladatra kell tervezni bizonyos összeget a megfelelő honlap elkészítésére.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs az
önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás kizárásáról szóló rendelet
elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Heréd Község Önkormányzat
18/2009. (X.14.) rendelete
Az önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás kizárásáról
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 28/B § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati hatósági ügyekben az
elektronikus kapcsolattartás kizárásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus úton való kapcsolattartás kizárt.
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2. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. október 1-jét
követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
VI. Napirendi pont

BAUCONT Zrt. felszámolási eljárása miatti követelésről tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az előterjesztésben olvashatták, hogy a szeptember 14-i ülésen a Képviselő - testületnek már
tájékoztatást adott ez ügyben. Azóta még egy levél érkezett, melyben felszólítják Heréd és
Nagykökényes Önkormányzatát, hogy a 2007-től elmaradt törlesztő részleteket fizessék meg.
A két önkormányzat tisztában van azzal, hogyha kifizeti az elmaradást, még akkor sem biztos,
hogy 2011-ben visszakapják az őket megillető összeget, mert a felszámolás alatt álló cég erre
nem lesz képes. A nagykökényesi képviselő-testületi ülésen felmerült az a javaslat, hogy az
elmaradt részleteket ügyvédi letétbe helyezzük és ne utaljuk a cégnek. Véleménye, hogy ez a
megoldás kivitelezhető lenne és egyben a legszerencsésebb járható út is. Levélben kértek a
„Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt.-től egyeztetési időpontot, melyre a két
település polgármestere, Dr. Veres András ügyvéd és ő mennének el, próbálnak egyezségre
jutni a „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt.-vel.
Kómár József polgármester
Szecső Attilát ő annak idején többször is kereste, de nem érte el. Az új cég vezetése pedig azt
sem tudta hol van Heréd vagy Nagykökényes. Remélhetőleg Dr. Veres András tud nekünk ez
ügyben segíteni és egyetért a nagykökényesi Képviselő-testület javaslatával, hogy a tartozást
ügyvédi letétbe kell helyezni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző bemutatja a teljes iratot és felajánlja, hogy abba
bárki betekinthet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkoriban, 2002. évben a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta az ügyet, melynek anyagát
elővette, tanulmányozta, hogy akkor milyen előzmények alapján hozott döntést az akkori
Képviselő- testület.
Kovács József képviselő
Az akkor elkövetett hibákat, hiányzó csatorna csonkokat mi kitől kérhetjük számon, melynek
a költségei most minket terhelnek?
Kómár József polgármester
Való igaz, hogy több mint 50 csatornacsonk nem került kiépítésre, mely a rajzokon szerepel.
Továbbá biztos, hogy a csövek nem kerültek homokágyba, de a több mázsa homokról a
számla kifizetésre került.
Kerestély Gyula képviselő
Az akkori megbízott műszaki ellenőrnek is fel lehetne ezeket a károkat róni, mert nem
megfelelően végezte el a munkáját a bejárás alkalmával nem megfelelően járt el.
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Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Mivel nincs a
BAUCONT Zrt követelése ügyében Heréd Önkormányzat képviseletével Dr. Veres András
ügyvéd megbízásának elfogadására az írásos határozati javaslatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
203/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
”Hunyadi” válság menedzser és felszámoló Zrt. (mint a BAUCONT ZRT.FA”
felszámolója) 2009. augusztus 26-án, valamint október 5-én bejelentett
egyenlegközlését és lejárt határidejű tartozás megfizetésére felhívását.
Megbízza Dr. Veres András ügyvédet (Hatvan), hogy a felszámolási eljárásban
az önkormányzatot érintő követelés tárgyában a község polgármesterével és
körjegyzőjével tárgyalásokat folytassanak és az önkormányzatok számára
legkedvezőbb megállapodást előkészítsék.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az ügyben tett
intézkedésekről, eredményekről a Képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztassa és a szükséges döntések meghozatalát terjessze elő. Felhatalmazza
a Képviselő-testület a polgármestert az ügyvédi megbízás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
V. Napirendi pont
CÉDE ravatalozó pályázathoz műszaki ellenőr megbízása
Kómár József polgármester
Nagyon örül, hogy nyert a pályázatunk és hogy sikeresen elkeltek a közbeszerzési csomagok.
Hat vállalkozó vitte el eddig.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Reméli, hogy a benyújtott közbeszerzési pályázatok nem lesznek nagyon a becsült áron
aluliak, mert akkor fenn áll a veszélye, hogy a minőség rovására fog menni. A nyertes
pályázatunkban szereplő összeget maximálisan igénybe szeretnénk venni. A minőség
biztosításáért van szükség a szigorú műszaki ellenőrzésre.
Egyed János alpolgármester
Kérdezi, hogy Schósz Gabriella nem nyújtott be ajánlatot?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Nem, mert nem tudta időre elkészíteni az ajánlatát. Telefonon is kereste, de elmondta, hogy
sok feladatot lát el és nem tudja ezt is felvállalni.
Kómár József polgármester
Emlékezteti a Képviselő-testülettel, hogy a tavalyi évben megkeresett bennünket Tóth János
műszaki ellenőr, hogy 350.000,-Ft-ért egész évre ellátja az összes műszaki ellenőrzési
feladatot. Akkor sokkalta a Képviselő-testület ezt az összeget, de most így utólag
visszagondolva nagyon is jó járt volna az önkormányzat, ha él, akkor a lehetőséggel.
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Kovács József képviselő
Miből lesz a tető, hogy fog kinézni?
Kómár József polgármester
Hasonló lesz, mint a Lőrinci ravatalozó.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs a CÉDE
ravatalozó pályázathoz műszaki ellenőr megbízásának elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
204/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉDE pályázat
keretében megvalósuló „ravatalozó magas tető építés és külső felújítás”
műszaki ellenőrzési feladataival a LX Komfort Bt. –t (3000 Hatvan, Széchenyi
út 6.) bízza meg 120.000,-Ft+ÁFA összegben a költségvetésben biztosított
előirányzat terhére.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 15 nap
VI.

Napirendi pont

Kérdések, interpellációk és egyebek
 Pénzeszközök átcsoportosítása
Kómár József polgármester
Átcsoportosítására azért van szükség, mert a Herédi Labdarúgó Klub 350.000,-Ft-os
támogatást kér, a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány kérelmet nyújtott be támogatásra,
melynek javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon 50.000,-Ft támogatást valamint a közcélú
munkásoknak kellene további eszközt vásárolni mindösszesen 150.000,- Ft értékben. A
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta megkéri Juhász Istvánnét a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy az elhangzottakat ismertesse a Képviselő-testülettel.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A tartalékalapból kerülne átcsoportosítása mindösszesen 550.000,-Ft összeg a polgármester
által elmondottakra, az átcsoportosítást a Bizottság kiegészítés nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Peterkéné dr. Farka Andrea körjegyző
Esetleg majd pályázatok miatt lesz szükség még pénz átcsoportosítására.
Kómár József polgármester
Nem valószínű, mert a benyújtásra kerülő pályázatok már csak jövőre kerülnek elszámolásra.
Ha megvalósulnak a pályázataink, akkor a falu központja rendben lesz. Most már a sportpálya
és a környéke is rendbe van.
Kovács József képviselő
Ebben az évben a Sport Klub több mint 2,5 MFt-ot kapott az ő számításai szerint.
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Egyed János alpolgármester
Való igaz, hogy magasabb összegű támogatásban részesült a Herédi Labdarúgó Klub, de a
felújítások az egész önkormányzati tulajdonú épületet érintették és egy kicsit túlszaladtak a
rendelkezésre álló kerettel. De az is igaz, hogy a 80-as évek óta nem volt ilyen jellegű
felújítás ott és a munkák döntő többsége társadalmi munkából került megvalósításra, melynek
folytán csak az anyag költség került kifizetésre.
Kovács József képviselő
Miért kell a füvet minden héten 2-3-szor vágni? A fényszórók miért világítanak egész
éjszaka?
Kómár József polgármester
Minden szombaton van vágatva csak a fű, mert ha nagyobbra hagynánk megnőni, sokkal
többe kerülne a vágatás.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Való igaz, hogy sok támogatás lett a Sport Klubnak adva, de a Klub sok olyan munkát
elvégzett, mely az önkormányzat feladata lenne - ahogy Egyed János alpolgármester is
elmondta – viszont ők társadalmi munkával meg tudják oldani. Az önkormányzat nem tudja a
társadalmi munkát lepapírozni, mivel szigorú számadás alá tartozik.
Kovács József képviselő
Véleménye, hogy a focipálya mellé sövényt kellene telepítenie, mely felfogná a földek felől
fújó szelet. A most telepített fák nem fogják kellően felfogni a szelet.
Kómár József polgármester
Az új fák telepítéséhez teljesen ki lesz cserélve a talaj. A hétvégén itt volt Kakas László, a
Fradi volt kapusa, aki megnézte a Sport Klub öltözőjét, és azt mondta, hogy megüti az NB III.
és II. Sport Klubok szintjét.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Így járt az önkormányzat és a Sport Klub is a lehető legjobban. Igaz az is, hogy magasnak
tűnik a támogatási összeg, de van látszata az adott támogatásnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Arra kéri Egyed János alpolgármestert, hogy a jövő évi beszámolókor majd készítsen
részletes kimutatást, mely tartalmazza, hogy mire lett felhasználva a kapott támogatás.
Különítsék el, mi volt az épület és pályafenntartás és mi a tényleges működési kiadásuk. A
kimutatás arra isigazolásként fog szolgálni, ha az önkormányzat támogatásait fogják
ellenőrzik.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nincs az
átcsoportosítás elfogadását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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205/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
¾ Az általános tartalék összegéből 550.000 Ft kerül átcsoportosításra az alábbi
feladatok megvalósítására:
o Kisegítő mezőgazdaság szolgáltatás szakfeladatra
Közmunkások részére eszköz beszerzés

150.000 Ft

o Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatra
Petőfibányai Mentőszolgálat támogatása
Heréd Labdarúgó Klub többlet támogatása

50.000 Ft
350.000 Ft

Az előirányzat módosításának rendelettel való elfogadására a IV. negyedévi
előirányzat változásokkal együtt kerül sor.
Kómár József polgármester
Az előirányzat biztosítása után kéri, hogy a támogatások megítéléséről egyedi határozattal
döntsön a Testület. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata. Mivel
nincs a Petőfibánya Mentőállomásért Alapítvány támogatási kérelmét műszerek vásárlására
szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
206/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfibánya
Mentőállomásért Alapítvány kérelmére úgy határozott, hogy egészségügyi
felszerelés beszerzéséhez 50.000 Ft támogatásban részesíti az általános
tartalékalap terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 15 nap
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs a Herédi
Labdarúgó Klub többlettámogatási kérelmét szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
207/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó
Klub kérelmére úgy határozott, hogy az általános tartalék terhére további
350.000 Ft támogatást biztosít a Herédi Sport Klub 2009.évi működéséhez.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati
támogatást e határozat és a támogatott szervezet igénylése szerint biztosítsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. évben értelem szerint
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Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány arculat javítására pályázati lehetőség

Kómár József polgármester
Felolvassa a pályázat feltételeit és a már megkért költségbecslések adatait. A pályázható
pénzösszegből lehetne a Műv. Ház előtti sétányt térkövezni. Most kerülnek kihelyezésre oda a
padok és a kukák is kellenének. A sétány térkövezésével az Műv. Ház környéke is rendbe
lenne.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pályázható összeg bruttó 500.000,-Ft. A pályázható támogatási összeg pedig a nettó összeg
49%-a lehet.
György Istvánné képviselő
Akkor a Műv. Ház előtti bejáratnál nem lesz félkör alakban térkövezve?
Kómár József polgármester
De le lesz térkövezve csak az a LEADER pályázatunkban szerepel, melynek elbírálásáról még
nem kaptunk értesítést.
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
A LEADER pályázatban nem lesz baj, hogy a térkövezés nem volt betervezve, akkor nem
fogjuk túllépni az arra szánt összeget?
Kómár József polgármester
Igaz hogy túllépjük az összeget, de az nem baj. Baj akkor lenne, ha a számlán szereplő összeg
kevesebb lenne, mint amennyire pályáztunk. A pluszban megjelenő munka költségei az
önkormányzatot terhelik.
György Istvánné képviselő
Lisztikné a hétvégén kint járt és felmérte a Kolozsvári, Borszéki valamint az Ady Endre
utcákban található fákat. Elmondta neki, hogy ezek a fák már több mint 12 évesek elöregedtek
és a legtöbbnek a közepe el van korhadva. Azt is mondta, hogy írásos szakvéleményt fog
benyújtani az önkormányzathoz, mert ezt kérte a körjegyző és a polgármester tőle.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szakvéleményt nagyon várták, de eddig nem érkezett meg. A fakivágási eljárásról szóló
rendelet több helyen módosult, ez ügyben most nem tud a Képviselő-testület érdemi döntést
hozni. Megkéri a képviselőket, hogy most a pályázati lehetőséggel foglalkozzanak.
Kerestély Gyula képviselő
Ha a padok és a kukák kihelyezésre kerülnek való igaz, hogy már csak a térkövezés fog onnan
hiányozni. Ha pedig a pályázat nyer, akkor az önkormányzat ezt a munkát kevesebb összegből
tudja megvalósítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A parkban most egy nyári növények vannak, de jövőre úgy tervezik, hogy évelő növényeket
is fognak vásárolni.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs a Heves
Megye Fejlesztéséért Közalapítvány pályázatán való indulását az ismertetett feladatra és
költségekben szavazásra teszi.
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A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
208/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány által meghirdetett település arculat
javítására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: térkő sétány építése a Művelődési Ház előtt.
A felújítás forrásösszetétel: (nettó)
¾ Saját forrás: (54%)
¾ Támogatásból igényelt összeg: (46%)

230.935 Ft
200.000 Ft
430.935 Ft

A Képviselő-testület az 54 % saját forrás, valamint a 107.734 Ft Áfa összegét
a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Kómár József polgármester
 Ifjúság utcában eladott telekről szóló határozat módosításáról
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 157/2009.(IX.14.) számú határozat módosítására azért van szükség, mert Futó Rajmund a
telekvásárló meggondolta magát és a felesége nevére szeretné megvásárolni azt a telket. Ezen
szándékát későn jelezte, mert mi már addigra meghoztuk rá a határozatot. Így a korábbi
határozat szövegében csak annyi változás történne, hogy a Futó Rajmund neve helyett
felesége Mór Zulejka Gemma szerepelne.
Kómár József polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nincs az Ifjúság
utcai telekvásárlásról szóló módosító határozatot szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
209/2009.(X.13.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a 157/2009.(IX.14.) képviselő-testületi határozattal Futó
Rajmund 3016 Boldog, Petőfi Sándor út 19. szám alatti lakos részére
elidegenítésre jóváhagyott a Heréd Ifjúság úton lévő 859/13 hrsz-ú 1143 m2
alapterületű építési telket a határozat szerinti 1.000,-Ft/m2+ÁFA áron, azaz
1.143.000,-Ft + 285.750 Ft ÁFA = 1.428.750 Ft vételárért egyösszegű
fizetéssel felesége Mór Zulejka Gemma vásárolja meg.
Az adásvétel továbbá feltételi a 157/2009.(IX.14.) képviselő-testületi határozat
szerint változatlanok.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző.
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 Gyámügyi ellenőrzésről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Testületet, hogy átfogó gyámhatósági ellenőrzést tartott a megyei Gyámhivatal.
A megküldött jelentésből kitűnik, hogy jó színvonalú a gyámhatósági eljárásunk és minden a
megfelelő módon zajlik. Felajánlja a képviselőknek, hogy a Hivatalban be lehet tekinteni a
megküldött jelentésbe.
 Magyar Államkincstár normatíva ellenőrzéséről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az ellenőrzés célja az volt, hogy minden normatívát megfelelően igényeltünk-e és
használtunk-e fel 2007/2008 években. Három napos ellenőrzés volt az iskolában, óvodában és
a hivatalban. Az Államkincstár ellenőrei dicsérték az előkészített anyag rendezettségét és
példaértékűnek nevezték a tapasztaltakat. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, de írásos
jelentés még nem érkezett. Egy iskolai normatívánál találtak eltérést értelmezésbeli okok
miatt az önkormányzat javára, tehát nem elvonnak, hanem kapnunk kell egy kevés
normatívát.
 CÉDE pályázat közbeszerzésével kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Október 23-ig lehet elvinni a pályázati dokumentációt, 5 vállalkozó már el is vitte és még egy
jelezte, hogy szeretné elvinni. Nagy a valószínűsége, hogy módosítani kell a szerződési
határidőt, mert csúszni fog a támogatási szerződés határideje is és a szerződést csak a
közbeszerzési eredményhirdetést követő 9. napon lehet megkötni.
 Óvoda élelmiszer közbeszerzésével kapcsolatban tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az óvodai közbeszerzés nem volt olyan népszerű, mint a CÉDE – Ravatalozó közbeszerzés.
Itt összesen 4 vállalkozás vitte el a pályázati dokumentációt. 1 vállalkozó be sem nyújtotta a
pályázatát. Az egyeztető tárgyalás után még 1 vállalkozó visszalépett így már csak 2
vállalkozás maradt a közbeszerzésben. Az egyik vállalkozó a száraz áru kivételével mindenre
pályázott igaz első ajánlatában még magasabb árak szerepeltek, de később engedett az áraiból.
De azért elmondható, hogy ez a közbeszerzésünk, ha nem is mindenben de sikeresnek
mondható. A megmaradt 2 vállalkozó szeretne az önkormányzattal szerződést kötni.
 Bálint Sándor ügyében Ombudsmani vizsgálatról tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Ombudsmani Hivatal megküldte állásfoglalási tervezetét, mellyel kapcsolatban véleményt
kértek tőle. Megválaszolta a megkeresést. Ha az építési engedélyezéskor Bálint Sándor nem
lett megkeresve, mint hatásterületen élő, arról hogy a környezetében fog játszótér létesülni, az
nem az önkormányzat hibája. A másik észrevétellel teljesen egyetért, melyet már ő is felvetett
a Képviselő-testületnek, hogy a játszóteret körbe kellene keríteni. Bár a levelében azt is
megírta, hogy a játszótér látogatottsága igen gyér.
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 Út menti területekkel kapcsolatos észrevételek
Kovács József képviselő
A Pusztai utcában az utca közepére helyezett el valaki egy 40-es táblát? Miért került az oda
miért nem az utca elejére került kihelyezésre?
Kómár József polgármester
Az ott lakók helyezték el a táblát, azért mert a TSZ-hez jövő-menő magszállító kamionok úgy
közlekednek, hogy félő abból baj lesz. A rendőrünk Novák Eszter is volt kint, aki meg is
állított több kamiont. Ha viszont a táblát az utca elejére helyezik el, a kereszteződés feloldja a
tilalmat.
Kovács József polgármester
Újból kéri, hogy kerüljön lebetonozásra a Pusztai és a Táncsics utca bejárata. A Lottózónál
miért nem helyezünk el csövet az árokba és alakítunk ott ki parkolót?
Kómár József polgármester
A Lottózó és a Posta környékének rendezése nem a mi feladatunk azt a Közútkezelő Zrt-nek
kell rendbe tenni. Nem fognak ilyen dologba lépni. Ha pedig mi fogjuk megcsinálni
hozzájárulást kell kérni valamint egy fillért nem fognak ehhez a munkához adni. Az utca
bejáratok pedig jövőre rendbe lesznek téve, mert a Hatvan - Verseg útszakasz amikor készítik
a bekötő utcák, árkok és padkák rendezésre kerülnek. Itt vannak a tervek bárki megnézheti sőt
körbe is adja.
Kerestély Gyula képviselő
Továbbra is szükségesnek tartja, hogy a rendőrség traffipaxozzon a faluban. Ezzel is
visszaszorítható lenne a faluban a száguldozás.
Kómár József polgármester
Jó gondolat, bár mindenki őt szidná emiatt.
Papp Ákos képviselő
Javasolja, hogy helyeztessünk ki 40-es táblát.
Kapuszta János és Egyed János alpolgármester elhagyja a termet. 10 főről 8 főre csökkent a
Képviselő-testület létszáma.
 Égetéssel kapcsolatban
Samu Alfonzné képviselő
Az égetési rendet az önkormányzat sem tartja be, mert a közmunkások is napközben égetik el
a szemetet.
Kapuszta János visszaérkezett az ülésre. 8 főről 9 főre nőtt a Képviselő-testület létszáma.
Kómár József polgármester
A közmunkások munkaideje 4 órakor lejár nem marad senki, aki meggyújtsa a szemetet.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Javasolja, hogy kerüljön módosításra a rendeletben az égetés időpontja az igényekhez
igazodva.
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Samu Alfonzné képviselő
Kérdezi, hogy a temetőben sír csiszoláshoz honnan viszi az áramot a vállalkozó, mert szerinte
a siralomházból viszik az áramot.
Kómár József polgármester
Nem adott semmi ilyen jellegű munkához áram szolgáltatásra engedélyt Juhász Lajosnak.
Úgy tudja van a vállalkozóknak generátoruk.
 Rendezvényekről
Kómár József polgármester
Mindenkit szeretettel meghív október 22-én tartandó ünnepségre valamint a november 6-án
13 órakor tartandó Idősek Napjára.
 Piaccal kapcsolatos tájékoztatás
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A piacról szóló kormányrendelet több ponton módosult szeptemberben, mely feltételeknek a
mi helyi piacunk nem teljesen felel meg. A piacot már 1995-ben nyilvántartásba kellett volna
vetetni.. A helypénzt a helyi rendeletnek megfelelően be is szedjük. Felolvassa, hogy a helyi
piacnak milyen feltéteknek kell megfelelnie és engedélyekkel kell rendelkeznie.
Juhász Istvánné képviselő
Véleménye, hogy inkább szüntessük meg a piacot, mert ezen engedélyek beszerzése többe
kerül, mint amennyi hasznot hoz a piac.
Kovács József képviselő
Elmondja, hogy Hatvanban amikor a falugazdásznál járt, mint mondtak neki. Ha az
őstermelőnél nincs egy rózsaszínű csekk, amit APEH ellenőrzéskor a piacon bemutat, akkor
az APEH-osok 20.000,-Ft - 30.000,-Ft is megbüntetik az őstermelőt. Ez történt a minap a
hatvani zöldségpiacon is, ahol az idős néniket mind megbüntették.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az eddigi előírás szerint:
¾ körbe kell a területet keríteni,
¾ mosható, söpörhető felületnek kell lenni – ennek megfeleltünk, amikor leaszfaltoztuk
az a területet,
¾ eső ellen védettnek kell lenni annak a területnek, ahol az áruk vannak
¾ megfelelő illemhelységgel kell rendelkezni – a közeli Kultúrház kijelölése nem biztos,
hogy megfelelő ezt még az ÁNTSZ-től meg fogja kérdezni.
Kómár József polgármester
Úgy tudja, hogy 100 méteren belül kell lennie a WC-nek, melynek így a Kultúrház teljesen
megfelel.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A WC-nek nyitva kell lenni, míg piac van.
Kómár József polgármester
Akkor van nyitva.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Petőfibányán működő piacot hozza fel példának, igen mutatós fedett árusító asztalok
vannak. Ha a környéket rendbe fogjuk tenni a piacot is rendbe kellene tenni, az is a falu
középpontjában van. Olyan kis asztalkákat kellene csinálni, ami felett tető is van és akkor az a
feltétel is rendben lenne.
György Istvánné képviselő
A piacon nemcsak idegen árusok, hanem helyi árusok is vannak. Árulnak tejet, zöldséget,
savanyúságot stb.
Juhász Istvánné képviselő
Most volt a turai piacon ahol szinte a földről árulnak az árusok, sőt a közelben nem is látott
sehol WC-t. Minálunk kulturált körülményeket biztosítunk az árusoknak.
Kerestély Gyula képviselő
Véleménye, hogy a WC helyére táblákkal kellene felhívni a figyelmet és az ő véleménye,
hogy a piac ebben a formában nagyon is megfelelő.
Juhász Istvánné képviselő
Szüntessük meg mint piacot és a búcsúhoz hasonlóan áruljanak az árusok.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Akkor nem szedhetünk piaci helypénz. Viszont a búcsúsoktól rendeletünk szerint nem kérünk
közterület használati díjat.
Kómár József polgármester
A költségvetés tervezésekor visszatérünk rá.
 Herédi Általános Iskola tornatermének bérlésével kapcsolatos észrevételek
Juhász Istvánné képviselő
Kéréssel fordul a polgármesterhez és a körjegyzőhöz, hogy kérjék meg Lőrincz Mária
iskolaigazgatót, hogy készítsen a tornaterem kihasználtságáról és a befolyt terembérleti
díjakról egy kimutatást a következő Képviselő-testületi ülésre. Mert véleménye szerint
tarthatatlan, hogy pl. a karatésok, azért mert nem bírják a teremhasználati díjat kifizetni
kénytelenek a Műv. Házban a hideg kövön tartani az edzéseiket. Holott a tornaterem ezekre
az edzésekre lenne a legalkalmasabb, akár úgy is, hogy nem fizetnek érte teremhasználati
díjat.
György Istvánné képviselő
A herédi teremfocisták is a környező települések tornatermében fociznak, mert magas a
teremhasználati díja.
Kerestély Gyula képviselő
Tegyük ingyenessé a tornaterem használatát azzal a kikötéssel, hogy egy ember az esetlegesen
okozott kárért felelősséget vállal.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Abban az esetben, Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ingyenessé teszi a
teremhasználatát, akkor mindenki számára egységesen ingyen kell ezt a szolgáltatást
biztosítani.
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Kómár József polgármester
Erről rendeletet kell hozni vagy határozatban kell erről dönteni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Határozatot kell csak hoznia a Képviselő-testületnek a terembérletről. Vagy úgy adjunk a
karatésoknak támogatást, hogy abból tudják fizetni a teremhasználati díjat.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen erre térjünk vissza.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf.
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