113-3/2008.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Heréd Község Képviselő-testületének 2008. február 8-án
megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásáról

Határozat száma:
--------

Kómár József
polgármester

Tárgy:
----------

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző

Kovács Istvánné
jegyzőkönyvvezető

Heréd, 2008.02.22
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Jegyzőkönyv
K é s z ü l t:

Heréd Község Képviselő-testületének 2008. február 8-án
megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásáról

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György
Istvánné, Ilkó Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos, Samu Alfonzné
képviselő
Tanácskozási Joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Dr Eperjesi Tamás kistérségi HVI vezető
Peigelbeck Rita tervező csoport vezetője
Simon Attila tervező csoport vezető helyettes
A lakosság részéről megjelent 41 fő. (Kistérségi jelenléti ív szerint)
Kómár József polgármester
Köszöntötte a falugyűlésen megjelenteket. Megállapította a határozatképességet,
mivel a 10 képviselő jelen van. Bemutatta a vendégeket, akik a LEADER
programról tájékoztatják a lakosságot a meghirdetett napirend előtt.
Fekete István lakos
Tiltakozik Kovács Istvánné jegyzőkönyvvezetői tevékenysége ellen, mert ellene,
Terényi Lászlóné és Papp Attiláné volt jegyző ellen büntetőügy van
folyamatban, mert ő ellene hamisan tanúskodtak.
Kómár József polgármester
Kovács Istvánnét a körjegyző kérte fel a jegyzőkönyv vezetésére, köztisztviselő,
megilleti őt az ártatlanság vélelme.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatta a lakót, hogy Ő maga is végig jegyzőkönyvezik, így 2 jegyzőkönyv
készül, ha kell a kéziratának másolatát szívesen átadja. Hozzátette, az
Önkormányzati törvény és az SZMSZ szerint a jegyzőkönyvek nem szó szerint
készülnek, azoknak a lényeget kell tartalmazniuk.
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Tudomása szerint nem büntető, hanem polgári ügy, személyiségi jogi per van
közöttük folyamatban, ezért kérte, hogy amíg jogerős bírói ítélete nincs, senkiről
se állítsa amit mondott.
Kómár József polgármester
Átadta a szót Dr Eperjesi Tamásnak, ismertesse a LEADER program lényegét.
Dr Eperjesi Tamás4
Megköszönte a lehetőséget, hogy ismertetheti a program lényegét. A LEADER
program a ’80-as években indult, átfogó vidékfejlesztési program,
közösségfejlesztés is egyben. Az elkövetkezendő években beinduló program
keretén belül 1 Milliárd Ft áll majd rendelkezésre, vidékfejlesztési célokra.
Megalakult a LEADER akciócsoport, „Zagyvaság” néven, 13 településből áll,
köztük Heréd község is, melynek Kómár József polgármester is tagja. Ebben
Hatvan város nincs benne, mivel 10.000 fő alatti településekről szól. Ezekből a
nagyon sok színű településekből kell sokszínű csoportot összehozni. Lényege a
vidéken élők életminőségének javítása, utófinanszírozott Eu-s program, melyhez
önrész is kell. Megalakult a tervező csoport is, melynek vezetője Peigelbeck
Rita, helyettese Simon Attila.
Peigelbeck Rita tervező csoport vezető
A LEADER programban a lakók maguk mondják meg mit szeretnének
megvalósítani és ehhez kapcsolódnak majd a pályázatok. De ugyanígy civil
szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebből nem
lehet utat, iskolát építeni, de lehet parkot, játszóteret, támogatják a
kisvállalkozásokat, hogy mindent helyben érhessen el a lakó. Önerő kell hozzá,
enélkül senki sem tudja elképzelésit megvalósítani. Keresni fogják az
embereket, hogy javaslataikat kikérjék.
Simon Attila tervező csoport vezető helyettes
Köszöntötte a megjelenteket. Elmondotta, hogy hosszú időt töltött Heréd
községben falugazdászként, szereti a települést, tiszta, rendezett. Szívesen
vállalta ezt a koordinátori feladatot, ő maga Brüsszelben 2 bizottságnak tagja is,
látja ott mit támogatnak. Miért is adnak pénzt? Látják, hogy a vidék komolyan
lemaradt. Egy település határa kb 1000-1500 ha. Ez 12 gazdának lenne elég,
mivel az az optimális, ha egy gazda 80 ha körüli területen gazdálkodik. Akkor
miből éljen a többi 2000 lakos? Ezért segít a LEADER. Pénzforrást tudnak
hozni, mely programok összessége, mellyel a lakosság „életérzése” javul.
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Más program kell Boldogon (utal itt a paprikára) és más Heréden, azt a
szerkezet, a település összetétele határozza meg.
Heréden a helyi hagyományokhoz épülő közösségi tér kialakítása a fő cél
kultúrház, iskola, óvoda, ahol helyi saját rendezvényeket tarthatnak a lakosság
részére, a faluközpontban egy kulturpark kialakítása. 1. program: az iskolások se
rohanjanak haza, az iskola környékén szeretnek maradni a gyermekek, hogy a
település központjában kellemesen töltsék el a szabadidejüket. 2. lehetőség
INKUBÁCIÓS ház, kezdő vállalkozásokat támogassanak, a meginduláshoz
segítsenek. Be lehetne például dolgozni a BOSCH-ba, ide fizetnék az iparűzési
adót, ide járnak a gyermekeik iskolába, nem kell távolra utazni, a cél a közösség
fejlesztése. 3. lehetőség: új program, forrás a közösség számára, ki kell
választani a terveket, mik azok a lehetőségek, amik a településnek előnyösek
lehetnek és pénzt hozhatnak.
Kómár József polgármester
Mint ahogyan Simon Attila is elmondta, ezt a központi részt szeretnék
fejleszteni elsősorban, de erről a képviselő-testület még nem döntött.
Szeretnének egy szabadtéri színpadot felállítani, célszerű lenne a művelődési
ház és az iskola udvarának felújítása is. A lakosság és a vállalkozók
véleményére is szükség van.
Fekete István lakó
Volt egy testületi ülésen, ahol elmondták erről a „mesét”, de ebből nem valósult
meg semmi., ígértek „fűt-fát” semmit nem csináltak, magyarul mondja:
hazudtak.
Simon Attila tervező csoport vezető helyettes
Ők nem ígértek fűt-fát, sok munka van még addig, hogy a sok pénzt megkapják.
Homor László lakó
Maga részéről próbál ismerkedni a LEADER programmal, nagyon hasznos
dolognak tartja. De nemcsak a központból áll a falu, hanem táblától-tábláig tart.
Ne várjuk a megváltót, önmagunknak legyen megvalósítható ötletünk, neki is itt
van 3 gyermeke, mikro vállalkozásban gondolkodik. Kérése itt a konkrét
ötleteket várják, ne térjenek el a témától.
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Kómár József polgármester
Elmondotta, ne kérjék számon még a pénzt, a program 2013-ig tart, nem taligán
tolják ide a pénzt, kéri Fekete Istvántól, ezért ne vitatkozzon.
Dr Eperjesi Tamás
Megköszönte polgármester úr védő szavait. Több fórumon beszéltek már a
kezdetekről. Elmondotta, minden jó ötletet várnak, és még egyszer találkozni
fognak. A program 2008-tól 2013-ig tart, akkor fogják ismertetni, hogy hogyan
fog kinézni. Azért választottak egy tervező csoportot, akinek az a dolga, hogy
összesítse, összegyűjtse a véleményeket. Egy csomagot fognak készíteni
vállalkozás, fejlesztés, stb. Ez egy örömhír minden településnek. Ha erre nem
érkezik be pályázat, az összes pénzt vissza kell fizetni Brüsszelnek. Céllal adják
a pénzt arra kell fordítani, ami a pályázatban szerepel, azt más célra felhasználni
nem lehet. Ezért várják az ötletet, tervet abból lesz egy projekt.
Fekete István lakó
Bekiabált: „ő már sokszor hallotta ezt.”
Kómár József polgármester
Rendre utasítja a lakót: „Pista! Ez a falugyűlés nem rólad szól, majd az
egyebekben mondd el a véleményed!”
Fekete István lakó
350 M Ft tartozása van a településnek, ami a Heves Megyei Bíróságon volt.
Kilopták. Itt szólalt fel Homor, az akkori volt alpolgármester, számoltassák el.
Simon Attila tervező csoport vezető helyettes
Elmondotta, nem kocsmai veszekedés ez. Források kellenek ahhoz, hogy
boldog, mosolygós arcok legyenek. A többség véleményére van szükség.
Kómár József polgármester
Még egyszer elmondja, ezek az emberek jó szándékkal jöttek, nem Fekete
Istvánt hallgatják. Itt rendnek kell lennie, ne zavarja Fekete István a falugyűlést,
mert joga van akár ki is vezettetni. Kéri várja meg az egyebeket és csak akkor
szóljon közbe, hogy ha a témát érinti.
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Fekete István lakó
Építsetek járdát a Rákóczi úton.
Kómár József polgármester
Elmondotta, két komoly pályázat van erre folyamatban, de a LEADER program
nem erről szól.
Juhász Gyula lakó
Az újpusztai részt eladták, de azóta sincs beépítve. Oda egy „fain” kis üzemet
lehetne telepíteni.
Kómár József polgármester
Válaszolva elmondotta, azt a területet nem az önkormányzat adta el, hanem a
Mezőgazdasági Szövetkezet, egy magánember tulajdonába került. Az ötlet nem
rossz, megítélése, hogyha a tulajdonos lát benne fantáziát, biztos ő is lépni fog.
Vladár Sándor lakó
Ezt a pénzt lehetne fordítani tájház építésére, öregek otthonára, az evangélikus
templom felújítására. Sajnos ez a templom olyan állapotban van, hogy
hamarosan összeomolhat, ha nem újítják fel. Meg lehetne világítani, esetleg
toronyórát felszerelni, ez egy ékessége lehetne a falunak. Ennek a kis
csoportnak, aki oda jár a templomba nincs annyi pénze, hogy önerőből
felújíthatná.
Dr Eperjesi Tamás
A legjobb példát hozta fel a lakó. A LEADER 3 csoportja: az önkormányzat,
gazdálkodó szféra és a civil szféra. A gazdálkodók vezetője Dr. Forgács György
restaurátor, szíve-csücske a megmentés. Új funkciót lehetne találni az ilyen
módon felújított építményeknek, pl. bemutatkozó koncertek, stb. A LEADER, a
Zagyvaság sok település közössége, éppen az a cél, hogy Petőfibánya is
megismerje a Herédi népdalkört, vagy a boldogi népi hagyományok körbe
jöjjenek.
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Kómár József polgármester
Valóban nagyon jó ötlet a templommal kapcsolatos javaslat, neki ez nem jutott
az eszébe. Villany sem volt a templomban, azt már bevezettették, de sokat
kellene még rá költeni.
Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a vendégeknek a LEADER
vidékfejlesztési program ismertetését, a vendégek elköszöntek.
I.-II. Napirend

(előadó: Kómár József polgármester)
Kómár József polgármester
1. napirend és 2. Napirend beszámolóját együttesen megteszi.
(Felolvassa a Képviselő-testület által elfogadott beszámolót a 2008. évi
költségvetésről az önkormányzat vagyona alakulásáról. A felolvasott
beszámoló a falugyűlési és közmeghallgatási jegyzőkönyv melléklete.)
(Közben bemutatta a körjegyzőt és tájékoztatta a lakókat, hogy a körjegyző
néhány hete doktorált.)
Írásos beszámolóját a következőkkel egészítette ki:
ÉMOP + TIOP pályázatról bővebb tájékoztatást nyújt.
Az adókról: 2002-ben ígéretet tettek, hogy nem emelnek adót, egyszer
csökkentették a kommunális adót 6.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra, az iparűzési adó
pedig 1,5 %-on maradt. A betelepülők aránya 20 %, alig akarják elhinni, hogy a
szennyvízcsatorna rácsatlakozási díja csak 60.000 Ft.
Kiegészít az OLLÉ programnál: joggal mondhatnák itt ezt a 25 M Ft-ot miért
nem járdafelújításra fordítják. Ezt az országos banki konstrukciót, kormányzati
támogatású garantált hitellel CSAK ERRE lehet felhasználni. Aki szeretné látni,
Hatvanban a Bátor Táborban van egy ilyen pálya, gyönyörűen néz ki. Ez a kb
1,5 M Ft/év részlet a költségvetésbe bőven bele fér, mint egy elődje mondta
„csepp a tengerben”. Ez a herédi fiataloknak épülne, ki kell használni.
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Kiegészít a szélparknál: Turán járt a közelmúltban, látta 8 db toronynak meg van
építve a talpazata és leállították, nem kapják meg az engedélyeket.
Közhasznú munkavégzéshez mondja kiegészítésként:
munkanélküliek, akiknek eszük ágában sincs dolgozni.

vannak

olyan

Fakitermelés: a Képviselő-testület döntsön, hogy az úgynevezett „cigánygödör”ben kivágják-e a fákat. Amennyiben igen, kijelölést kell kérni az engedélyre.
A beszámoló felolvasása után:
Elmondotta február 11-én elfogadásra kerül majd a 2008. évi költségvetés. Nem
szeretne dicsekedni, de a koncepcióban szereplő feladatok szinte mind
betervezésre kerültek.
Ma voltak az intézményvezetői egyeztetések, a bevételi és kiadási főösszeg
242.200 eFt, év végére 250.000 eFt felett leszünk, ha néhány pályázatunk bejön.
Jelentős pénzeket tettek az első fordulóban még a költségvetésbe: pl idősek
napja, majális, falunap megrendezésére, további támogatás a szervezeteknek,
2.062 eFt az általános tartalék, 5.876 eFt céltartalék pályázati önerőre.
Szervezeteknek benne szerepel minden támogatás, amit kértek a feladatuk
ellátásához. 12 M Ft várható a pénzmaradvány elszámolásakor is 2008. 03-04
hóban. „Aki tudja, csinálja jobban”.
2008. 02. 11-én lesz a végleges szavazás a költségvetésről, még most van
lehetőség a javaslatokat beépíteni.
3. napirend közmeghallgatás
Kómár József polgármester
Kérte a lakókat kérdéseik, javaslataik megtételére.
Fekete István lakó
Bejelentette, hogy Bozsik József a szemetet a kertje alá, a volt homokbánya
területére hordja.
Bírálta a polgárőröket, rendőröket, hogy a fogorvost megbüntették, Kis Endrét
(volt Lőrinci őrsparancsnokot) viszont nem.
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Kómár József polgármester
Arról tudomása van, hogy a fogorvost megbüntették, mert több, mint 80 km-es
sebességgel ment 50 km-es táblánál. Kis Endre ügyéről nincs tudomása, de a
rendőrség munkájába mi nem szólhatunk bele.
A homokbánya területén, amikor utóbb kint voltak a hivatalból, csak némi
sírkőmaradványt találtak, melynek elszállítására felszólították Bozsik József
lakót.
A „szeméttel van neki elég baja”, elmondja, hogy ügyészségi vizsgálat van
ellene, mert megengedte egy vállalkozónak, hogy oda 2 kocsi földet kivigyen,
„nem szemetet”. Mégis előbb tanúként, ma már gyanúsítottként hallgatták meg.
A jó szándék vezérelte, hogy rendbe legyen a terület, csak fel akarta töltetni.
A polgárőrök illegális szemétlerakásért több esetben tettek feljelentést, akikkel
szemben a hivatal eljárt.
Ne vádoljon Fekete István senkit sem szemétlerakással, ha ő maga nem látta.
Fekete István lakó
Zsomné Hornyák Zita Csap utca 3. szám alatti lakos is telefonált neki, hogy tele
van dobálva a területe műanyag flakonokkal.
Kómár József polgármester
A fejekben van a baj, be van vezetve a szemétszállítás, az elmúlt évben 3-szor
szállították el a szelektív hulladékot, a közmunkások pedig az utak mellett a
külterületen is többször végeztek szemétgyűjtést. Voltak évek óta szemétgyűjtő
akciók szervezve, ahol nagyobb mennyiségű szemetet szállítottak el. Sajnos
egyre inkább tapasztalható, hogy autókból zsákokban kidobálják az utak mentén
a szemetet.
Laczkó József lakó
¾ A Sportkör nevében megköszönte a képviselő-testületnek a részükre nyújtott
támogatást.
¾ Bírálja, hogy egyes lakók folyamatosan a közkutakról hordják a vizet.
¾ Kifogásolta, hogy sok a szabadon kóborló eb, hamarosan itt lesz a kutyaoltás,
ezáltal várható, hogy megszaporodik a számuk. Kérte, szólítsák fel az eb
tulajdonosokat, hogy zárják be, vagy kössék meg a tulajdonukban lévő ebet.
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Kómár József polgármester
Válaszadásában elmondotta:
¾ 2007-ban kb 300.000 Ft-ot fordítottak arra, hogy kutyamentes legyen a
közterület, már az idén az egy hónap alatt is jelentős összeget fordítottak erre
a célra. Ha bejelentés érkezik az önkormányzathoz azonnal intézkednek,
hívják a gyepmestert. Sajnos a probléma ott van, hogy behozzák az ebeket a
településre, és kidobják a kocsiból.
¾ A településen 3 közkút van és 2 a temetőben, ezért 500.000 Ft átalánydíjat
fizet az önkormányzat. Tudomásuk van arról is, hogy tömlővel vitték a vizet,
de minden kút mellé nem lehet állítani egy őrt.
Fekete István lakó
Elmondotta, hogy a Heves Megyei Itélőtáblához fel van jelentve Kovács
Istvánné és Terényi Lászlóné. Hazudtak, becsapták a falut, becsapták az
embereket, ki ezért a felelős? Hogyan dolgozhatnak ilyenek a hivatalban? Ki
kell onnan vágni őket. Elment nyugdíjba a jegyzőasszony és 17 hónapon
keresztül nem mondták el senkinek.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
A testületi ülés jegyzőkönyvét gyorsítással készítik, aminek a tanácskozás
lényegét kell tartalmaznia, melyet a mindenkori polgármester és jegyző ír alá.
Senkire sem lehet mondani, hogy büntettet követett el, amíg be nincs bizonyítva.
Kovács Istvánné és Terényi Lászlóné tudomása szerint tanúként vannak
megidézve.
Kómár József polgármester
Amíg jogerős bírósági ítélet nincs, addig nem lehet vádolni senkit.
Egyesek elbújnak név nélkül egy A4-es papír mögé, a nevüket nem merik
vállalni. Őt is 8 vádpontban feljelentették a Heves Megyei Rendőrségen.
Majdnem egy egész napon át 4 dolgozó kereste az iratokat. Nem indítottak
eljárást csak adatgyűjtést végeztek. De Őt most ezért meghurcolják. Kijelentette,
Ő még soha senkit nem jelentett fel, hiba volt, mert meg lehetett volna tenni.
Hogy lehetett letagadni 12 hónapon keresztül, hogy Papp Attiláné elment
nyugdíjba?
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Ő a Zagyvavölgye újságban nyilatkozott – válaszként a volt jegyzőasszony
cikkére. Nem ő kereste az újságírót, hanem a főszerkesztő kereste fel őt. Amit
elmondott, azért vállalja a felelősséget, azt be is tudja bizonyítani. A cikk végén
nyilatkozott, hogy ezzel nem kíván tovább foglalkozni.
Fazekas András lakó
A körjegyzőhöz intéz kérdéseket:
¾ Megkérdezte, hogy az a költségvetésnek milyen részét képezi a kommunális,
iparűzési adó ?
¾ A műfüves pálya megépítése megépítése milyen elkötelezettséggel jár?
¾ A 8 vádpontos feljelentésben mivel vádolták az önkormányzatot, sikkasztás
gyanúja, szennyvíztisztító telep, csatornahálózat, szemétlerakó telep?
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Válaszolva a kérdésekre elmondotta:
¾ Az idei költségvetési adatokról az itteni iratokból együttes tervezett bevételt
tud mondani, mely a helyi adónál 12.500,- eFt, gépjárműadónál 7200 eFt, de
szívesen ad részletezettebb felvilágosítást is a hivatalban.
¾ A képviselő-testület a műfüves pálya megvalósításáról ez ideig egy
határozatot hozott, melyben felhatalmazta a polgármestert, hogy az OLLÉ
program keretében létesítendő műfüves labdarúgópályára a keretmegállapodást aláírja, és kinyilatkozta, hogy a keret megállapodás aláírása az
önkormányzat számára pénzügyi kötelezettségvállalást nem teremt. Milyen
veszélyeket hordozhat magába ez a pályázat? Fix kamatozású hitel, 15-20
évre, mely évente kb.1,5 M Ft lenne, valóban nem nagy összeg az
önkormányzat költségvetésében, de az a képviselő-testület feladata, hogy a
megépítést vállalják-e. A testületi ülésen azt mondta, óvatosságra inti a
Testületet ebben az ügyben. A szerződés tervezetet még nem látta. Ő maga
frissen végzett jogász. Természetesen meg fogják vizsgáltatni ügyvéddel,
hogy ennek vannak-e buktatói, vagy nincsenek mielőtt a Testület dönt.
¾ Ő személy szerint egy feljelentésről tud, a Megyei Rendőrkapitányságról
telefonáltak, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester 8
vádpontban fel van jelentve ismeretlen feljelentő által. Pl: Szélpark ügyeit
vizsgálták, kikért tulajdoni lapokat, megkérdezték, miért van itt a Szélpark
Kft irodája, miért segíti elő az ügyeit. Válaszoltak, hogy csak a levelei jönnek
ide, és átadták a testület által jóváhagyott együttműködési megállapodást .
¾ Másik ilyen ügy a közoktatási társulással kapcsolatos hatósági ügy volt, miért
kényszerítette a polgármester ezzel az eddig normál iskolában tanuló
gyermeket speciális iskolába. Ebben az ügyben közoktatási hatósági ügy volt,
mely az igazgatónőre és a jegyzőre tartozott, szintén rendben találták.
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¾ Miért Szabó Gábort nevezte ki a polgármester közművelődési előadónak,
miért nem főiskolát végzettel töltötték be az állást. Átadták az erre vonatkozó
okiratokat, jegyzőkönyv kivonatot. Az intézmény SZMSZ-ében az áll, hogy
élén a polgármester által kinevezett közművelődési előadó áll.
¾ Kérték a volt homokbányai „szeméttelepre” vonatkozó ügyiratokat,
megkérdezték, lehet-e oda szemetet szállítani? Bemutatták az iratokat és
elmondták, hogy erről külön büntetőeljárás van folyamatban.
¾ A temető előtti részt miért engedte feltölteni a polgármester szeméttel? Erre
tájékoztatásul elmondták, hogy az a közútkezelő által legyalult föld és nem
szemét volt.
¾ Be kellett mutatni a Heréd települést bemutató kiadvány Áfa ügyét, mely
lezárt ügy.
Hirtelen most csak ennyi jut eszébe.
Összességében az jött ki belőle, hogy a polgármester miért önhatalmúlag
intézkedett, miért nem a képviselő-testület falhatalmazásával ezekben az
ügyekben. Gazdasági visszaélésszerű lett volna a vád, de nem tartották egyiket
sem megalapozottnak, úgy tudják az adatgyűjtés után nem indítottak büntető
eljárást.
Kómár József polgármester
Ő az adatgyűjtés elején vehetett részt, csak a közléskor, azután ki kellett mennie.
A nyomozó a feljelentést nem mutatta meg, de ki volt téve előtte az asztalra.
Látta a gépelt oldalt, neki annyi elég volt, a típusáról rá jött, hogy ki jelentette
fel, nincs jelentősége, és nem is válaszol ezekre a kérdésekre. Azt még mindig
tisztességesebbnek tartja, ha névvel jelentik fel. Mint a beszámolója végén is
elmondta, „aki nem akar segíteni ne tegye, de legalább ne gátolja”.
Fekete Andrásné lakó
Kérte, ha az óvoda előtt csináltatják a parkozót, a Dózsa út végén készítessék el
a lefolyót, mert megáll a víz, a járművek már bemennek a parkba.
Kómár József polgármester
Válaszolva elmondotta, egészen az óvoda kerítéséig fel lesz töltve a parkoló, ki
lesz szélesítve, kb 10-12 gépkocsi részére lesz elegendő.
Természetesen a csapadékvizet be fogják vezetni az árokba. Törekszenek arra,
hogy jó legyen, de a pályázatot előbb meg kell nyerni.
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Vladár Sándor lakó
¾ Már 3 évvel ezelőtt tett egy javaslatot, hogy ha valaki egy összegben fizeti be
az adót, kapjon egy bizonyos kedvezményt, de ez süket fülekre talált.
¾ A megépített fekvő rendőr nem rendőr, tábornok. Meg kell állni előtte, nem
takarja az utat teljes szélességében. Az egyik oldalon 30, a másikon 40 km-es
sebesség korlátozást jelző tábla van kihelyezve. Ahhoz egy halálos
balesetnek kellett bekövetkeznie, hogy megépítsék. Véleménye szerint
csavarozható fekvőrendőrrel is meg lehetett volna oldani, előre kellene
fejlődnünk.
¾ A Zagyvavölgye újságban megjelent cikkben ami le van írva torokszorító.
Nem mocskolódva kellett volna elbúcsúzni a jegyzőasszonytól 42 év után.
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző
Elmondotta az adófizetési kötelezettség 1 évre szól, az egy lehetőség, hogy két
részletben fizessék meg. Ezt az összeget az adóhatóságnak egy összegű fizetés
esetén sem lehet csökkentenie, ami bevétel elő van írva, azt be kell fizetni. Csak
abban az esetben lehet elengedni adót, vagy a vállalkozások esetében csak a
pótlékot, bírságot, ha ellehetetlenítené a vállalkozást. Akkor is vizsgálni kell,
hogy miért nem tudja befizetni. A képviselő-testületnek sincs joga
adókedvezményt adni az adóhatóság helyett azért, ha valaki egyösszegben
befizeti az egész éves adóját.
Kómár József polgármester
Válaszadásában elmondotta:
¾ A fekvőrendőr a normáknak megfelel, azért nem megy ki az út széléig, hogy
a kerékpárosok el tudjanak menni mellette. Az akkori rendőrkapitányt
kihívta, nézze meg, mit javasol. Ő nem emelt ellene kifogást, de elmondta,
hogy Hatvanban a Kastélykert utcában vannak öntöttvasból készült
fekvőrendőrök, de azok sem váltották be a hozzáfűzött reményt, szétvágják
az autók gumijait. Hozzátette: „normálisan kellene közlekedni.”
¾ Az újságcikkel kapcsolatban elmondotta, a végén lévő sorba le van írva,
hogy ezt az ügyet lezárta és nem kíván vele tovább foglalkozni. Ami ott le
van írva, ez az ő véleménye, ő az újságírót nem hívta, magától jött. Nem
érdemes „álló vízbe követ dobni”, ezek az önkormányzat belső ügyei.
Minden egyes kijelentését papírral alá tud támasztani, fel van rá készülve.
Bozsik István lakó
Kérte, hogy a Kökényesi úti buszmegálló környékét aszfaltozzák le, mert esőzés
esetén nagy a víz és sár.
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Kómár József polgármester
Elmondotta, a buszmegállók
költségvetésben szerepel.

felújítását

tervezik,

melyre

fedezet

a

Fekete István lakó
A csatornahálózatot Pappné és Temesvári József akkori polgármester átadták,
pedig arra nagyon sok pénzt beszedtek Heréd-Nagykökényes lakosaitól, nagyon
sok millió forintot felvettek. Meg kell kérdezni Homortól és Kapuszta
Andrástól, hogy milyen jogon adták el, ingyen és bérmentve a Vízműnek.
Javasolta a körjegyzőasszonynak, pereltesse vissza a víz- és csatornahálózatot a
Vízmű Rt-től, milyen alapon adták át az önkormányzat vagyonát
térítésmentesen?
Kómár József polgármester
A rendszernek a Vízmű az üzemeltetője. Mikor képviselő volt, ketten Tari
Győzővel felmentek a Vízműhöz Egerbe, akkor elmondták, hogy kapott a
Vízmű tőlünk egy új gravitációs rendszert, ezért kértek költségcsökkentést,
elutasították őket.
A csatornarendszert nem tudnák üzemeltetni. Egy gazdasági társaságot kellene
fenntartani, hogy ezt üzemeltesse. Egy ilyen kis település nem tudná megoldani.
Hatvan városban elkészült az új rendszer, nekik is át kell majd adni valakinek
üzemeltetésre. Ettől fontosabb, hogy legyen vízjogi engedélyük a vízműtelepre.
Fekete István lakó
Kérdése, hol vannak a csatornaügyben keletkezett eredeti számlák?
Kómár József polgármester
Az eredeti számlák Dr Nagy Árpád ügyvédnél vannak, aki a csatornaügy után
megkereste őt és 8 M Ft sikerdíjat kért tőlünk. Természetesen nem fizettek, így
azóta nem adta vissza a számlákat. Most letelt az 5 éves elévülési idő,
kezdeményezni fogja Budapesten a Kamaránál, és kéri vissza az iratokat.
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Hegyaljai Istvánné lakó
¾ Megkérdezte, az Arany János utcában nem lehetne egy kerékpár utat építeni
a LEADER program keretén belül, meg igen nagy a forgalom, mivel a
település központjában van.
¾ Korábban ígérték, hogy a posta előtt kiépítik a parkolót, ez nem történt meg.
Mi az oka?
¾ Kifogásolta, hogy a művelődési házban nemrég beépített ablakok nem
oldották meg a szellőztetést, nincs légkondicionáló berendezés sem.
Kómár József polgármester
A LEADER program keretén belül kerékpár útra nem lehet pályázni.
Megjegyezte: csakúgy a parkoló, mint a kerékpár út kiépítése a KPM tulajdonát
képező út mellett van, illetve lenne. Annak idején a parkoló kiépítéséhez sem
adta hozzájárulását.
A művelődési házba beépített ablakokat ki lehet nyitni bukóra.
Homor László lakó
A terem szellőzés lényege, hogy ha 100 főnél többen tartózkodnak ott,
oldalirányba célszerű az ablakokat kinyitni.
Fekete István lakó
A tornatermet ki kell nyitni egész napra, hagy sportoljanak a fiatalok, mi az,
hogy bezárják.
Kómár József polgármester
Tudják az iskolások és a labdarúgók is, hogy mikor lehet bemenni, és ahhoz
tartják magukat.
Vladár Sándorné lakó
Megkérdezte, hová tervezik a műfüves pályát?
A fakivágások ellen semmi kifogása, ha az beteg, kiszáradt, de ültessenek is
helyette. A temető előtt telepített kis facsemeték szinte mind kiszáradt, locsolni
kellett volna.
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Kómár József polgármester
Válaszolva elmondotta, a műfüves pályát az óvoda melletti területen kívánják
megvalósítani.
Igaz, hogy sok a kiszáradt fa, de a temető előtt telepített fák nem a locsolás
hiánya miatt, hanem a talaj minősége miatt száradtak ki, igénytelenebb
csemetéket kell ültetni, amelyek a rosszabb táptalajban is megmaradnak.
Az Iskola utcában nem az egész fenyősort kívánják kivágatni, csak amelyik
beteg, vagy veszélyes a lakóházakra, amit szakemberekkel mérettek fel.
Fazekas András lakó
¾ Elmondotta az ABC előtti tér aszfaltozása siralmas, ki lehetett volna kövezni
tisztességesen.
¾ A műfüves pálya: ha a feltételek adottak, vonjanak be minden érdekeltet,
iskolát, óvodást, sportkört, beszéljék meg, győzzék meg az embereket, hogy
a sportolók kedvéért épül, és támogatni kell. Ehhez tudni kell a szerződés
feltételeit, propagálni kell. Ebben a kérdésben társadalmi konszenszussal
kellene dönteni.
¾ Az iskola összevonással kapcsolatban ő korábban megjegyezte, ha van
kedvezőbb feltétel, tegyék meg a kényelmetlen döntést is.
¾ Geotermikus erőművel kapcsolatban megjegyezte, szélesebb körben kellene
tájékoztatni a lakosságot, hogy mit takar, a döntésbe bevonni.
¾ A fekvőrendőr megvalósításával egyetért, csak a figyelmeztető táblákat
távolabbra kell elhelyezni, hogy a járművezetők számítsanak rá.
¾ Újságcikkel kapcsolatban: a polgármester úr a képviselő-testületi ülésen is
kijelentette, hogy nem kíván ezzel már foglalkozni. Az első cikkben nem volt
semmi olyan rossz, és személyeskedés, amire ilyen választ kellett kapjon.
Azt nem- lehet mondani, hogy nem dolgozott, ez aljas hazugság, rágalom. Ő
biztos beperelné a polgármestert, ha rajta múlna, becsületsértésért.
Öndicsértette magát a polgármester most is, mint a választások előtt.
Ne hogy azt higgye már, hogy ő mentette meg a falut a csődtől, és hülye
jegyző volt mellette, dehogy ő mentette meg, nem is volt csődhelyzet. Ha egy
kis tisztesség lenne benne, akkor bocsánatot kérne a volt jegyzőnőtől. A
képviselő-testület tagjaiba belefojtja a szót, mindennek van határa, de ezeket
a határokat mindig túllépte. Próbálja meg ezt az öndicséretet befejezni a
kistérségben és más fórumon. Tudja, hogy nehezen viseli el a kritikát, de azt
is el kell viselni.
Fekete István lakó
A csatornát Fazekas András indította el és a gázt is. Aztán „elmenekült”
Németországba. Akkor miből lehetett a csőd?
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Kómár József polgármester
Fazekas András azzal a kijelentésével, hogy nem volt csőd, hazudott. Akár be is
perelheti ezért a kijelentéséért. Ha kívánja, a kezébe adja a Heves Megyei
Bírósági idézéseket, azért, mert 300 Milió Ft-ra perelte a BAU-CONT az
önkormányzatot, végrehajtási eljárás folyt a bíróságon az önkormányzat ellen.
Fazekas András lakó
El lett „baltázva” aki oda adta a csatornarendszert a Vízműnek.
Kómár József polgármester
Az újságban megjelent első cikket maga a jegyzőnő írta.
Papp Ákos képviselő
Az újságíró tőlük kért egy anyagot, azt jelentették meg, ami a nyugdíjas
búcsúbeszéde volt. Azt köszöni, hogy a falu támogatta őket azóta.
Fekete István lakó
Bekiabált: mondjon le Papp Ákos erről a feladatról, ha összeférhetetlen.
Papp Ákos képviselő
Megjegyezte: szívesen megtenné, ha Fekete István következne utána a sorban.
Vladár Sándorné lakó
Idézett az újságcikkből, és hozzátette, ez a volt jegyzőnő köszönőlevele volt.
Erre nem ez a cikk lehetett volna a választ.
Kómár József polgármester
Nem vitatta a jegyzői munkát, elismerte, hogy mi a jegyző feladata.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a falugyűlésen
megjelentek részvételét és azt befejezettnek nyilvánította.
kmft.
Kómár József
polgármester

Peterkéné Farkas Andrea
körjegyző
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