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2011.  március

Heréd Község Önkormányzatának
ingyenes közéleti kiadványa

„A remény hal meg utoljára!” - szoktuk
mondani. Hogy ez mennyire igaz, az
abból is látszik, hogy március közepén
minden évben újra meg újra feltûzzük a
kokárdát, a nemzetiszínû szalagból készí-
tett bokrétánkat. Pedig a forradalomnak
már vége, a harcot a csatamezõn elvesz-
tettük. És mégis, évrõl évre átgondoljuk
elõdeink tetteit. A forradalom minden év-
ben újra megszületik a szívünkben. Bele-
gondolunk, hogy milyen nagy bátorság

volt egy régi és erõsen kopott, de
nagyha-talmú és erõs politikai
rendszer ellen fellázadni. És ha
ennek a rendszernek a Jellasicshoz
hasonló marcona zsoldosaira gon-
dolunk, kicsit meg is borzongunk,
mert nem értjük, hogy miként
vívhatták ki a forradalmat hétköz-
napi emberek, mindennapjaikat

élõ, Pest és Buda egysze-
rû polgárai.

Ezeknek az 1848-
1849-es hõsöknek a

nevét csak töredékében
olvashatjuk a könyvek-
ben. Azt azonban tud-
nunk kell, hogy a szabad-

ságot nem az arctalan tömeg vívta ki. A
szabadságot az alkotni képes, a közös
célokért tenni tudó és tenni akaró egyé-
nek teremtették meg. A polgári for-
radalom lehetõségét az egyes emberek
összefogása vívta ki. Akaratukat összeko-
vácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy
tudták: nagy dolgokra képesek, ha
összefognak. Õk tetteikkel bebizonyí-
tották, hogy bár „egynek minden nehéz;
soknak semmi sem lehetetlen”.

A nemzet összetartásának tudata 1848
óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és
érzelmi erõforrásunk. Ezáltal válnak érvé-
nyessé Petõfi szavai: „Bárkié is a dicsõség,
a hazáé a haszon!”

Ezért március idusa jelképezi számunk-
ra azt a reményt, hogy minden zsar-
nokság megroppantható. Március idusa
azt mutatja meg nekünk, hogy bár-
mennyire is véglegesnek és szilárdnak
tûnik egy ország uralkodó kormánya, ha-
talmi berendezkedése, akkor is fordulhat
a kocka. Akkor is lehet - mai viszonyokra
fordítva a szót - a kormányból ellenzék,
akkor is lehet a szolgából miniszter. Köl-
tõk és diákok, iparosok és polgárok elker-
gethetik a jellasicsok seregét, ha erõs ben-

nünk ez a remény, a szabad
jövõ reménye.

Ezért amikor feltûzzük a ko-
kárdát, akkor ezt büszkeséggel
tesszük. Nem magunkra va-
gyunk büszkék, hanem ma-
gyarságunkra, hazaszerete-
tünkre és azokra az õse-
inkre, akik szembe mer-
tek szállni az elnyomó
rendszerrel.

Amikor feltûzzük a ko-
kárdát, akkor ezt nemcsak
büszkeségbõl tesszük, hanem
erõs reménysugárral is a szívünk-
ben. Mert reméljük, hogy azt a lel-
kesedést - ami mozgatója, motorja
minden forradalomnak, így az 1848-
49-es szabadságharcnak is -, azt a lel-
kesedést szerezzük vissza, éljük át újra a
kitûzött kokárdával. Amikor kokárdát
tûzünk a gyermekeink ruhájára, és el-
mondjuk nekik, hogy ezt most viselni
kell, akkor azt reméljük, hogy bennük is
tovább él egy kicsi a forradalom láng-
jából.

„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jö-
vendõ” - mondta Széchényi. Ezért is

Ünnepi köszöntõ az 
1848-1949-es forradalom és
szabadságharc 163. 
évfordulójának tiszteletére
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Tisztelt herédi Lakosok!

A képviselõ-testület 2010. december -
2011. február havi üléseirõl, az azokon
hozott döntésekrõl a következõ tájé-
koztatást adom:

Heréd Község Képviselõ-testülete
2010. december 17-én megtartott soros
nyilvános ülésén a következõ döntéseket
hozta:

254/2010.(XII.17.) Képviselõ-testület
elfogadta 2011. évi tervezett üléseit, az
azon tárgyalandó témaköröket tartalmazó
munkatervét, mely a községi honlapon és
a hivatali hirdetõtáblán is olvasható.

255/2010.(XII.17.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a Mûvelõdési Ház és
Községi Könyvtár 2010. évi munkájáról

256/2010.(XII.17.) Mûvelõdési Ház
termeinek bérbeadásával kapcsolatban
az intézményben a közelmúltban történt
nagy értékû lopás miatt a Testület úgy
határozott, hogy alkalmi árusításra és
termékbemutatóra történõ bérbeadását
2011. évtõl nem engedélyezi.

257/2010.(XII.17.) Beszámolót foga-
dott el a Testület a Hatvan Körzete Kis-
térségi Többcélú Társulásban végzett
2010. II. félévi polgármesteri munkáról

258/2010.(XII.17.) Bio-Pannónia Kft.
hulladékszállítási szerzõdésének meg-
hosszabbítása történt átmeneti idõre,
amíg a közbeszerzési eljárás jogorvoslata
tartott.

259/2010.(XII.17.) Az NDP pályáza-
tunk forráshiány okán történt elutasítása
miatt az erre biztosított önerõ részben
tartalékba helyezését és egyes vízelve-
zetési feladatokra átcsoportosítását
fogadta el a Testület.

260/2010.(XII.17.) Holtidõ zenekar
számára 100 eFt támogatást hagyott jóvá
a Testület lemezkiadásukhoz, melyet az
év végéig már nem tudtak felhasználni,
ezért 2011. évben kérték meg ismét.

261/2010.(XII.17.) A szakfeladat-
rend módosulás miatt az óvodai és a
körjegyzõségi alapító okiratok módosí-
tása volt.

262/2010.(XII.17.) Szivárvány Szo-
ciális Intézmény (Hatvan) alapító okira-
tának módosítása volt.

263/2010.(XII.17.) Szivárvány Szo-
ciális Intézmény (Hatvan) társulási
megállapodásának módosítása volt.

264/2010.(XII.17.) Palotás községben
a herédi védõnõ helyettesítését hagyta
jóvá a Testület 2011. január 30.-ig.

13/2010.(XII.17.) Elfogadta a Testület
a Képviselõ-testület és szervei Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát, mely 2010.
12. 20.napján lépett hatályba.

14/2010.(XII.17.) Körjegyzõség kö-
zépiskolai végzettségû köztisztviselõi-
nek illetménykiegészítése +5 %-os eme-
lését fogadta el a Testület a szakszerve-
zet kérésére.

15/2010.(XII.17.) 2011. évi hulladék-

szállítási díj megállapítása volt a Bio-
Pannónia Kft díjkalkulációja alapján
2011. 01. 01.-tõl az átmeneti idõre. A
díjakról a lakosságot a korábbi Hírmon-
dóban már tájékoztattuk.

16/2010.(XII.17.) Új rendeletet fo-
gadott el a Testület a helyi iparûzési
adóról. A vállalkozókat terhelõ kötele-
zettség mértéke nem változott. Az
állandó tevékenységet végzõ vállalkozók
esetén a korrigált nettó árbevétel 1,5 %-
a, az ideiglenes építõipari tevékenységet
végzõ vállalkozások adójának mértéke
naptári naponként 3000 Ft.

Tárgyalt még és tájékoztatást kapott a
Testület a megújuló energiák felméré-
sérõl, a községi karácsonyi ünnepségrõl
és két lakó árvíz-védekezési javaslatáról.

Heréd, Kerekharaszt és Nagyköké-
nyes Községek Képviselõ-testületei,
mint az iskolai intézményfenntartó tár-
sulás tagjai a 2011. január 24-én 17 órától
megtartott együttes soros nyilvános
ülésükön a következõ döntéseket hoz-
ták:

1/2011.(I.24.) Iskola társulási finan-
szírozás áttekintése volt.

2/2011.(I.24.) A Herédi Általános Is-
kola 2011. évi intézményi költségvetését
fogadták el a társult Testületek, melynek
összeállítása az intézményi igények alap-
ján történt. Az intézmény éves bevételi

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

fontos, hogy tisztában legyünk múltunk-
kal, és tanuljunk belõle!

Ritkán szoktuk emlegetni, pedig a 48-
49-es események azt is tanítják nekünk,
hogy elbukik a szabadságharcunk, elvész
mindannyiunk szabadsága, ha a sok
egymás mellett élõ nemzetiség nem tud,
nem akar egy nemzetként élni. Keserves
volt a lecke tanuljuk meg belõle: az egy-
más mellett élés sohasem lehet azonos az
egymás ellen éléssel. Szabadságharcunkat
egyetlen önálló ország sem volt képes
legyõzni. Ahhoz, hogy térdre kénysze-
rítsenek minket, a szomszédos országok
nemzetiségeinek érdekszövetségére volt
szükség. Ebbõl is tanulnunk kell. Ez az,
amit meg kell tanulnunk.

Mert múlton nyugszik a jelen - ahogy
Széchenyi mondta: bizony Európában
sem lehet megfelelõ képviselete az
elkülönülõ nemzetiségeknek.

Egységesen és meghatározó erõvel csak

nemzet léphet fel. Nemzetté pedig a
közös haza szeretetével válunk. Ha mind-
annyian - akik itt élünk, itt ünnepelünk
közösen - egyformán és egységesen sze-
retjük ezt az országot, országrészt, benne
a saját falunkat, az erdõket, mezõket és
földeket.

Ha jelenünket a múltunkból fakadó
tudással éljük, nem kell félnünk a jövõtõl.
Erre tanít minket Széchenyi István, és
erre tanít minket az 1848-as forradalom
és szabadságharc ünnepe.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
mert a magyar nemzet polgáraiként
büszkén „nézhetünk a múlt tükrébe”, és
erõt meríthetünk belõle a jövõ kihívá-
saihoz.

Ha erõsen él bennünk egy szebb, sza-
badabb jövõ reménye, és képesek va-
gyunk együtt, egymásra támaszkodva
nekirugaszkodni a megvalósításának,
méltók lehetünk, méltók leszünk 1848

örökségéhez. Ebben segít minket minden
évben újra meg újra a megemlékezés a
szabadságharcra, március 15-ére és annak
hõseire. Ez ad értelmet az ünnepségek-
nek, a koszorúzásoknak, a közös elmél-
kedésnek. Megjósolta ezt már két nappal
a forradalom kitörése után Jókai Mór
imigyen: „Míg magyar él, míg szabad
ember él e honban, kegyelettel fognak
visszagondolni ez évre, annak történel-
mére s történetalkotó alakjaira.”

Úgy legyen! - válaszolhatjuk 163 év
elteltével Jókainak. Éljen a magyar sza-
badság, éljen a haza!

E gondolatok jegyében kívánunk köz-
ségünk minden lakójának méltóságteljes
ünnepet!

Heréd Község Önkormányzata és 
Képviselõ-testülete nevében

Kómár József
polgármester
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és kiadási elõirányzata: 64.300.000 Ft,
melyhez az állami támogatásokon felül
Heréd Önkormányzata 8.941.000 Ft-al,
az illetékességi területérõl bejáró tanu-
lók után Nagykökényes Önkormány-
zata 894.900 Ft-al, Kerekharaszt Ön-
kormányzata 751.700 Ft-al járul hozzá.

3/2011.(I.24.) Iskolabusz szolgálta-
tásra a „609 Személyszállító és Ven-
déglátó Kft.” díjemelési kérelmét társult
önkormányzatok Képviselõ-testületei
elfogadták az üzemanyagár emelke-
désekre tekintettel 2011. évtõl 16.000,-
Ft/nap + 25 % ÁFA összegben.

4/2011.(I.24.) Közútkezelõ Kht.-t a
bejáró gyermekek biztonságos iskola-
busszal történõ utaztatása érdekében
felhívták a társult önkormányzatok a
2111.számú (Hatvan-Verseg) fõút vala-
mint Kerekharaszt-Heréd összekötõ út
járhatóvá tételére, folyamatos karban-
tartására, kátyúmentesítésére. A polgár-
mesteri levélre válasz még nem érkezett.

5/2011.(I.24.) Herédi Általános Is-
kola alapító okiratának módosítása volt a
szakfeladat rend módosulása miatt.

6/2011.(I.24.) Az Iskola Pedagógiai
Programjának módosítását fogadták el a
fenntartók, mely szerint a Nevelõtes-
tület szakmai javaslatára a tanulók érté-
kelésében második évfolyam évvégétõl
negyedik osztály félévéig - a korábbi
szöveges értékelésrõl - visszatérnek a
hagyományos, érdemjeggyel történõ
értékelésre. Az alapozó szakaszban - 5.-
6. évfolyamban - pedig nem kívánják
folytatni a néhány éve bevezetett nem
szakrendszerû oktatást.

Heréd és Nagykökényes Községek
Képviselõ-testületei, mint az óvodai és
körjegyzõségi intézményfenntartó tár-
sulás tagjai a 2011. január 24-én 18 órától
megtartott együttes soros nyilvános ülé-
sükön a következõ döntéseket hozták:

1/2011.(I.24.) Áttekintették az Óvo-
da társulási finanszírozásának kérdéseit.

2/2011.(I.24.) Jóváhagyták a Testü-
letek a Herédi Napközi Otthonos
Óvoda 2011. évi költségvetését. Az
intézmény éves bevételi és kiadási elõ-
irányzata:  26.932 eFt, melybõl 16.679
eFt az állami támogatás. A hiányzó részt
az önkormányzatok a gyermekek lakó-
helye szerinti arányban biztosítják.
Heréd község teljes önrésze: 8.923 eFt,
Nagykökényes község hozzájárulása:
1.330 eFt és még ezen felül saját költ-
ségvetésükben a tagóvoda rezsi kiadásai.

3/2011.(I.24.) Jóváhagyták a Testü-
letek a Körjegyzõség 2011. évi költség-
vetését. Az intézmény éves bevételi és
kiadási elõirányzata: 37.971 eFt. A kör-
jegyzõség létrehozása miatti többlet
állami támogatás 5.118 eFt, a két tele-
pülést ellátó hivatal mûködéséhez Heréd

községnek 27.323 eFt-ba, Nagyköké-
nyes községnek 5.493 eFt-ba kerül a
hivatal mûködése.

4/2011.(I.24.) Elfogadták a Testületek
a Körjegyzõség teljesítményértékelése
alapjául szolgáló 2011. évi kiemelt
célokat.

5/2011.(I.24.) A csatornahálózatot
kivitelezõ BAUCONT Zrt. valamint az
Önkormányzatok által 2002.03.14.-én
aláírt és Bíróság által jóváhagyott Meg-
állapodás 4.-5. pontjai értelmében az
Önkormányzatok felhatalmazták pol-
gármestereiket a csatornamû 49 %-ának
átadásáról és egyben a befizetett 4 Millió
Ft visszajáró elõlegrõl szóló szerzõdés
aláírására. A cég felszámolójának a
határozatot megküldtük, de ezideig
semmiféle válasz nem érkezett.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2011. január 24-én 19 órától megtartott
soros nyilvános ülésén a következõ
döntéseket hozta:

(Az 1-10/2011 határozatokat segély
ügyekben zárt ülésen hozta meg a
Testület.)

11/2011.(I.24.) Nagykökényesi Ka-
marazenei Hét 2011.07.10.-17. rendez-
vénysorozat herédi programjához 50 eFt
támogatást biztosított a Testület az egy-
házon keresztül. 

12/2011.(I.24.) A Testület az újjá
szervezõdött herédi Polgárõrség elnöke,
Jacsó Endre kérelmére 2011. évi mûkö-
désükhöz 250.000 Ft támogatást bizto-
sított.

13/2011.(I.24.) Holtidõ zenekar ré-
szére, lemezkiadásukhoz 100.000 Ft
támogatást biztosított a Testület.

14/2011.(I.24.) A herédi hip-hop
modern tánccsoport vezetõje: Baranyi
Andrea kérelmére versenyeik, fellé-
péseik költségeihez 50.000 Ft támoga-
tást biztosított a Testület.

15/2011.(I.24.) A Herédi Labdarúgó
Club 2011. évi mûködéséhez a kért 2,7
Millió Ft támogatásból 2011. évi elemi
költségvetésében 1 Millió Ft támogatást
biztosított a Testület. A további tá-
mogatásról év közben döntenek.

16/2011.(I.24.) A herédi kóbor ebek
befogását és szakszerû tartását is vállaló
Lõrinci Kutyahûség Alapítvány részére
kennel építéséhez és az állatok tartá-
sához 80.000 támogatást biztosított a
Testület.

17/2011.(I.24.) A Herédi Népdalkör
Egyesület képviselõi, Mocsár Katalin és
Polónyi Erzsébet kérelmére 2011. évi
mûködésükhöz 500.000 Ft támogatást
biztosított a Testület.

18/2011.(I.24.) A helyi Katolikus
Egyházközség Tanácsa képviseletében
Mándoki György plébános úr támoga-
tási iránti kérelmére a katolikus temp-

lom fûtésének korszerûsítéséhez, falak-
burkolatok javításához 300.000 Ft
támogatást biztosított a Testület.

19/2011.(I.24.) Képviselõi tisztelet-
díjak emelésének kérdését megtárgyalta
a Testület és nem támogatta.

20/2011.(I.24.) A polgármester érin-
tettség miatt döntéshozatalból kizárása
volt.

21/2011.(I.24.) Az önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetési ter-
vezetének valamint a falugyûlés beszá-
molójának közmeghallgatásra terjeszté-
sét fogadta el a Testület.

22/2011.(I.24.) Gálné Kiss Zsuzsanna
védõnõ kérésére Palotás községben való
további helyettesítését, majd március 1.-
tõl ottani munkavégzéséhez közalkal-
mazotti jogviszony megszüntetését
hagyta jóvá a Testület. Védõnõnk Pa-
lotás községben való további tevékeny-
ségéhez sok sikert és jó egészséget
kívánunk! A feladat nem lesz ellátatlan.
Az új védõnõ helyi lakos, Samuné
Vadnai Szilvia áthelyezéssel jön át
Vámosgyörk községbõl. 

23/2011.(I.24.) Zagyvaság LEADER
Közösség tagság fenntartásáról és a
polgármester úr, delegálásának változat-
lanul hagyásáról döntött a Testület.

24/2011.(I.24.) Megtárgyalta a herédi
lakosság panaszát a Testület az új hely-
közi buszmenetrend kedvezõtlen válto-
zása, valamint a városközpont elérési
nehézségei miatt és úgy határozott,
hogy felveszi a kapcsolatot a Hatvani
Volán Zrt.-vel annak érdekében, hogy
lehetõség szerint a Herédrõl közlekedõ
járatok a városközpont érintésével
közlekedjenek az új buszmegállóba, ne
kelljen a herédi utasoknak helyi járatra
átszállniuk. E döntéssel kapcsolatban a
polgármester úr személyesen is egyez-
tetett a Volán Zrt. igazgatójával és a
határozatot is megküldtük. Hivatalos
választ még nem kaptunk, de annyit már
elmondtak, hogy a hatvani buszmegálló
építésére nyertes pályázat nem teszi
lehetõvé a buszjáratok útvonalának
módosítását, de a herédi utasok a
helyközi jeggyel további menetjegy
megváltása nélkül felszállhatnak a
városközpontba tartó helyi járatokra.

Tárgyalt még és tájékoztatást kapott a
Testület a fogászati praxis után érdek-
lõdõkrõl, az Ifjúság és Köztársaság ut-
cából a Temetõnél lévõ járdára átjutás
közlekedési nehézségérõl.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2011. január 28-án 18 órakor közmeg-
hallgatással egybekötött falugyûlést
tartott. A 2010. évi önkormányzati te-
vékenységrõl és a 2011. évi tervekrõl el-
hangzott beszámolót követõen a meg-
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jelent polgárok közérdekû kérdéseket és
javaslatokat tettek. A falugyûlésre a
meghívót minden házhoz kiküldtük,
azon mintegy 30 fõ lakos vett részt. A
falugyûlés jegyzõkönyve és a beszámoló
anyaga a községi honlapon olvasható.

Heréd Község Képviselõ-testülete
2011. február 14-én 15 órától megtartott
soros nyilvános ülésén a következõ
döntéseket hozta:

25/2011.(II.14.) A Képviselõ-testü-
lete az orvosi rendelõ megépítéséhez
szükséges további önerõ biztosítása ér-
dekében úgy döntött, hogy az ÚMVP
IV. tengely keretében benyújtott LE-
ADER „Dallamfonó” pályázatát vissza-
vonja, a pályázat 1308 eFt önerejét cél-
tartalékából felszabadítja.

26/2011.(II.14.) Heréd Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete az
ÉMOP-2009-4.1.1/A, B-09 jelû pályá-
zati program keretében megvalósuló
Heréd Iskola úton új orvosi rendelõ
építés kivitelezése tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntést az alábbiak sze-
rint hozta meg:

1. Az eljárás eredményes 
2. A nyertes ajánlattevõ
ÉPKOMPLEX KFT.
2100 GÖDÖLLÕ, RÉT U. 37.
28 147 124 FT+ÁFA 
Jótállás idõtartama: 60 hónap.
Indokolás: Az adott ajánlattevõ bírá-

lati részszempontonként és összessé-
gében is a legelõnyösebb érvényes aján-
latot benyújtó, egyetlen ajánlattevõ.

3. Az ellenszolgáltatást a Képviselõ-
testület úgy biztosítja, hogy a pályázati
önkormányzati önrész és a pályázati tá-
mogatás építés-kivitelezésre jutó össze-
sen 26 220 227 Ft összegén felül további
8 963 678 Ft-ot rendelkezésre bocsát a
2011. évi költségvetése céltartalékából.

27/2011.(II.14.) A Testület a Herédi
Labdarúgó Klub tevékenységérõl, a
2010. évi 2.700.000 Ft önkormányzati
támogatás felhasználásáról készült be-
számolót elfogadta.

28/2011.(II.14.) A Hatvani Rendõr-
kapitányság 2010. évi tevékenységérõl, a
település közbiztonsági helyzetérõl, a
közbiztonság érdekében tett intézke-
déseirõl és az azzal kapcsolatos fela-
datokról készült beszámolóját elfo-
gadta.2011. évtõl Hatvan város új ren-
dõrkapitánya: Dr. Széchy Zsolt r.õrnagy,
Heréd és Nagykökényes községek új
körzeti megbízott rendõre Lõvei Tamás
r. fõtörzsõrmester lett.

29/2011.(II.14.) A Testület elfogadta
Herédi Polgárõrség 2010. évi tevékeny-
ségérõl készült tájékoztatóját. 2010.
évben az Egyesület az önkormányzati
támogatást nem vette igénybe. A Pol-
gárõrség 2010. decemberében átalakult,

elnöke: Jacsó Endre lett, taglétszáma 21
fõre emelkedett.

30/2011.(II.14.) A Képviselõ-testület
2011. 03.01.-tõl az óvoda konyháján az
intézményi dolgozói és a vendégebéd tér-
ítési díjakat 228 Ft nyersanyagnorma +
208 Ft szolgáltatási önköltség + 109 Ft
ÁFA, bruttó 545 Ft/ebéd összegben
állapította meg.

31/2011.(II.14.) A Testület megren-
delt a HONDA Kisgép Kft.-tõl (Gyön-
gyös) 1 db WT 30X szivattyút a hoz-
zátartozó tartozékokkal együtt bruttó
519.300,- Ft összegért, mely szükség
esetén árvíz és belvíz védekezési felada-
tokhoz is használható lesz.

32/2011.(II.14.) Közvilágítási hálózat
bõvítési terveinek elkészítésével a
MOHA-BILK Bt. (Nyíregyháza) bízta
meg a Testület 210.000 Ft + Áfa díja-
zásért A tervezési munka: a Sport úton 7
db beton oszlop és lámpatest.

33/2011.(II.14.) Megrendelte a Testü-
let a Kelemen Komplex Kft-tõl (Aszód)
a Heréd, Sport utcában a 7 db közvilá-
gítási lámpaoszlop világítótestekkel a
szükséges tartozékokkal együtt való ki-
építését bruttó 1.228.730 Ft díjazásért.

34/2011.(II.14.) Mozgókönyvtári szol-
gáltatáshoz való csatlakozásról döntött a
testület a szükséges egyeztetéseket kö-
vetõen.

1/2011.(II.14.) Az önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetésérõl
szóló rendeletét elfogadta a Testület,
mely teljes terjedelmében a honlapon
olvasható. Fõösszegünk: 235.092 Ft.

2/2011.(II.14.) Térítési díj rendeletet
fogadott el a Testület. Március 1.-tõl a
gyermekétkeztetési díjak: óvodai étke-
zés bruttó: 370 Ft/nap, iskolai 3-szori
étkezés bruttó 440 Ft /nap, menza:
bruttó 285 Ft / ebéd. 

3/2011.(II.14.) Új piacrendeletet fo-
gadott el a Testület. A díjak változat-
lanok maradtak, csak a kereskedés és
nyilvántartás szabályai változtak. A
rendeletet a piacon az ABC ablakában is
kifüggesztettük.

4/2011.(II.14.) Új szociális rendeletet
fogadott el a Testület a Szociális törvény
változására tekintettel. A legfontosabb
változás, hogy a bérpótló juttatást igény-
lõ munkanélkülieknek a lakókörnye-
zetüket is rendben kell tartaniuk ahhoz,
hogy a támogatást megkaphassák.

5/2011.(II.14.) A köztisztasági rende-
let módosításával az új szállító kérésére a
hétfõi napra helyezte át a Testület a
szemétszállítást. 

6/2011.(II.14.) Tekintettel arra, hogy
az Önkormányzat megnyerte a hulla-
dékszállítási közbeszerzési jogorvoslati
eljárást az új szállító a Kaposvári Vá-
rosgazdálkodási Zrt lett, melynek új
kedvezõbb díjait fogadta el rendeletben

a Testület. A 120 literes kuka szállítási
díja egyszeri 197 Ft + Áfa , a 60 literes
edényzeté 109 Ft+ Áfa/ürítés lett. 

A tájékoztatóban nem szereplõ számú
határozatok zárt ülés keretében
segélyügyek voltak.

A Képviselõ-testület nyilvános ülé-
seinek jegyzõkönyvei a Körjegyzõségi
Hivatalban és a honlapon megtekint-
hetõk, az éves munkaterv és az elfoga-
dott rendeletek teljes szövege a hivatali
hirdetõtáblán és a honlapon olvasható.

Heréd, 2011. március 3.    

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
körjegyzõ

Felhívás 
égetési szabályokra

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy helyi önkormányzati ren-
deletünk szerint az avart és kerti
hulladékot kizárólag hétfõn és
pénteken 10 órától - 20 óráig csak
szélcsendes idõben, jól kialakí-
tott tûzrakóhelyen és telken sza-
bad égetni - nem pedig füstölni -
úgy, hogy az az emberi egészsé-
get és a környezetet ne károsítsa.
Az égetendõ kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális,
illetve ipari eredetû hulladékot
(PVC, veszélyes hulladék).

A nem megfelelõ idõben és
módon égetõ az önkormányzati
rendelet szerint szabálysértési
eljárásban felelõsségre vonható,
és 30.000 Ft összegû pénzbírság-
gal is sújtható.

Kérjük az égetési szabályok
betartását. Figyeljenek szom-
szédjaik és környezetünk védel-
mére!

Körjegyzõségi Hivatal

FELHÍVÁS
Kérjük a lakosságot, hogyha köz-
érdekû cikkük, írásuk van a ne-
gyedévente megjelenõ helyi la-
punkba azt küldjék meg Szabó
Gábor közmûvelõdési elõadó ré-
szére!
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A Lõrinci Kutyahûség Alapítványt 2010 januárjában alapítottuk azzal a
céllal, hogy az utcákon kóborló, éhezõ, fázó, kidobott kutyákon
segítsünk. 

Az Alapítványnak menhelye nincs, a befogadott kutyákat ideiglenesen
tudjuk csak elhelyezni. Heréd község önkormányzatával együttmûködve
szeretnénk a herédi kóbor állatok sorsát is rendezni, életüket jobbá,
szebbé tenni, gazdát keresni nekik. Ehhez kérjük az Önök segítségét!

Kérjük, keressenek fel minket, amennyiben kóbor kutyát találnak,
illetve ha a környezetükben azt tapasztalják, hogy valaki az állattartási
törvénynek nem megfelelõen tartja a kutyáit!

Amennyiben lehetõségük nyílik, támogassák a Lõrinci Kutyahûség
Alapítvány munkáját, legyen szó akár az állatok etetésérõl, ideiglenes
tartásáról, önkéntes munkáról vagy egyéb felajánlásokról. 

Honlapunkon folyamatosan friss hírekkel szolgálunk, megtalálhatják a
gazdára váró, örökbe fogadható kutyáinkat és azokat, akik már családhoz
kerültek. 

Elérhetõségeink:
www.lorincikutyahuseg.hu
www.facebook.com/pages/Lorinci-Kutyahuseg-Alapitvany
Telefon: 06-30-8525-009
E-mail: lorinci.kutyahuseg@gmail.com 
Várjuk minden kedves állatbarát jelent-kezését, aki szívesen segítené az

alapítvány munkáját!

Kedves herédi állatbarátok!

Pillanatképek a Herédi
Általános Iskolából

A legutóbb, december végén megjelent Herédi Hírmondó óta
iskolánkban lezárult a 2010/2011. tanév elsõ féléve. Megtörtént
a tanulmányi munka értékelése, összegzése. Továbbra is kiemelt
feladatunkra, a tanítás-tanulásra helyezzük a hangsúlyt, de
emellett különbözõ iskolai rendezvények, versenyek szervezése,
és a község életébe való bekapcsolódás is része mindennapi
életünknek.

A Párkák címû meseopera bemutatójára a Bárka Színház
pályázatot hirdetett, melyre Fekete Dominika és Balász Anna-
mária készített pályamunkát, melyet a budapesti díjátadáson
Elismerõ Oklevéllel jutalmaztak.

Decemberben került sor a Kodály Zoltán Népdalversenyre,
melyet a hatvani Városi Könyvtárban rendeztek meg. Iskolán-
kat 3 tanuló képviselte. Huszár Korinna, Nagy Attila és Fekete
Norman. Norman gyönyörû éneklésével 3. helyezett lett.

December végén - hagyományainknak megfelelõen - községi
karácsonyi ünnepre hívtuk Heréd lakóit. Színvonalas ünnepi
mûsorral, és mézes kaláccsal vártuk vendégeinket.

Januárban és februárban tovább folytatódtak a tanulmányi
versenyek. Iskolánkban „Szép Magyar Beszéd”, és matematika
versenyeket szerveztünk. Legeredményesebb tanulóink képvi-
selték iskolánkat a körzeti, ill. a megyei versenyeken.
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Íme a „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai forduló
gyõztesei:

A területi fordulón Polácsik Anna és Bódi László képviselték
iskolánkat. Polácsik Anna közönségdíjas, Bódi László 2.
helyezett lett.

A megyei matematika verseny eredményérõl még nincs
információnk, ill. egy másik matematika verseny késõbb kerül
megrendezésre.

Nagy örömünkre a Herédi Általános Iskola ebben a tanévben
is nagyon eredményesen szerepelt a Bajza József Gimnázium
által meghirdetett és lebonyolított 3 fordulós megyei törté-

nelmi mûveltségi versenyen. Iskolánk csapata a 4. helyezést érte
el, mindössze fél ponttal lemaradva a 3. helyrõl. A csapat tagjai:
Jakus Katalin, Koszora Angelika, Kovács Anna.

Februárban délutánonként a hagyományos farsangi bálunk
mûsorára készültünk. Iskolai farsangi karneválunkon minden
osztályközösség színvonalas, vidám mûsorral, ötletes jelmezek-
kel, az iskola nevelõtestülete a mûsorokban való közremûködés
mellett  szépen dekorált környezettel, a szülõk közössége fi-
nom falatokkal ellátott büfével, Dányi Tibor hangulatos zenével
készültek. Az eredmény nem is maradt el: a hangulat fergeteges
volt!

Mindez az alábbi képekbõl is látszik.
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Az óvodában most is, mint minden évben
megünnepeltük a farsangot.

Már a készülõdés is vidáman telt: ver-
seket, dalokat tanultak a gyerekek, szem-
üveget, álarcot, bohócsapkát készítettek és
tervezgették ki milyen jelmezt ölt majd.

A farsang elõtti napon a szülõk fel-
díszítették a „báltermet” színes szala-
gokkal, lufikkal és végre másnap, február
23-án eljött a várva-várt farsangi bál ideje.

Szebbnél szebb, ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezekkel érkeztek a gyerekek az
óvodába, melyeket a tízórai elfogyasztása
után fel is vettek. Ekkor következett a
meglepetés: Zsuzsi és Orsi zenés gyermek-
mûsorral várta óvodásainkat. A gyerekek
táncoltak, énekeltek és nagyon vidámak
voltak. (Zsuzsi és Orsi máskor is járt már
az óvodánkban, mondhatni, hogy õk a
gyerekek kedvencei. A zenés mûsor költ-
ségeit most a Szülõi Szervezet állta.)

A mûsor után süteményt, málnaször-
pöt kaptak a gyerekek és folytatódott a
móka és tánc a déli harangszóig. Ahogy,
mint a jól ismert mesében Hamupipõke, a
gyerekek is levették „báli ruhájukat” és a
királynõk, hercegek, serifek, boszorká-
nyok, táncosnõk és még sorolhatnánk,
átváltoztak újra óvodássá.

Az ebédnél azonban így sem hiányoz-
hatott a farsangi fánk!

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a 2010-es évben
adójuk 1 %-át a HERÉDI ÓVODÁ-
SOKÉRT ALAPÍTVÁNY (adószám:
18590331-1-10) javára ajánlották fel.

Közeledik az adóbevallás ideje. Ezért
kérjük, hogy ebben az évben sem feled-
kezzenek meg gyermekeinkrõl, és minél
többen támogassák óvodásainkat az adó-
juk 1%-ának felajánlásával!

Itt a farsang, áll a bál…
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Keresztény bál képekben
Fotók: Baranyi Norbert, Csabáné Szabó Erika
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Felhívás az
adózókhoz

Felhívjuk az adózók figyelmét,
hogy az I. félévre esedékes gép-
jármûadót március 16-ig, a ma-
gánszemélyek kommunális adó-
ját március 31-ig lehet be-fizetni
a helyi TAKARÉKSZÖVET-
KEZETBEN az értesítéssel egy-
idejûleg megküldött befizetési
csekk felhasználásával, vagy át-
utalással.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy
az iparûzési adó befizetési ha-
tárideje 2011. évtõl megválto-
zott. Az értesítõben szereplõ
összeget a megküldött csekk fel-
használásával vagy átutalással
március 16-ig lehet megfizetni.

Ismételten felhívjuk a figyelmet,
hogy a különbözõ adók befi-
zetésére más-más csekk áll
rendelkezésre, ezért a befizeté-
seknél a megfelelõt szívesked-
jenek használni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet
arra is, hogy az adókötelezett-
séget érintõ minden változást
formanyomtatványon 15 napon
belül be kell jelenteni az ön-
kormányzati adóhatósághoz.

Kérjük az adózókat, hogy az
elmaradt és esedékes tartozá-
saikat szíveskedjenek minél
elõbb, illetve határidõben ren-
dezni a végrehajtási eljárások
elkerülése érdekében.

Együttmûködésüket és az adók
határidõben befizetését köszön-
jük.

Nem mindenki születik burokban, ám
sorsunk szerencséjét meglelhetjük
családunk boldogságában. Gyerme-
keinké a jövõ. S mi a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének herédi cso-
portja szeretnénk, ha közösen adnánk
meg a lehetõséget magunknak és
gyermekeinknek az összetartozás
örömével, hisz példamutató a viselke-
désünk gyermekeink számára.

A NOE-hoz tartozni azt jelenti:
egy közösséghez tartozni és ma-
gunkhoz hasonló problémákkal élõ
családokkal egységet alkotni. Együtt
örülni minden apró mozanatnak az
életünkben, s megosztani tapasztala-
tainkat másokkal!

Jelenleg mintegy 25 helyi család
mondhatja el, hogy NOE-s. S hogy
mivel is jár mindez?...

Azonos érdekekkel bíró családok

közössége, mely lehetõséget biztosít
az egyéni sorsok hétköznapjainak
megoldásában.

Éves tagdíjunk (5.500.-ft/család)
nem csupán különbözõ programok
részvételére, kedvezmények igénybe-
vételére ad jogosultságot, hanem a
NOE-FON tanácsot ad az életünk
különbözõ területein.

Minden újonnan csatlakozni kívá-
nó családot örömmel látunk soraink-
ban.

Információért fordulni, vagy akár
jelentkezni lehet: Guziné Somogyi
Csillánál és Szappan Krisztiánné
Marcsinál.

Ha többet szeretnél megtudni a csat-
lakozás elõtt állunk rendelkezésedre
vagy látogasd meg a www.noe.hu
weboldalt!

Újszülöttek:

1. Gilján Dávid  szül.: 2010.12.21 Szülei: Kádár Krisztina és Gilján Tibor
2. Kontra Luca Julianna  szül.: 2010.12.21. Szülei: Karancsi Katalin és Kontra Szabolcs
3. Varga Krisztián  szül.: 2010.12.28. Szülei: Szita Hajnalka és Varga Zoltán
4. Szücs Jázmin Evelin szül.: 2010.12.25. Szülei: Tiborcz Evelin és Szücs Péter László
5. Kádas Benett szül.: 2011.02.19. Szülei: Horinka Beáta és Kádas Gyõzõ
6. Orbán Hunor Gábor szül.: 2011.02.26. Szülei: Stefanek Andrea és Orbán Gábor

Gratulálunk az újszülöttek szüleinek!

Elhunytak:

1. Samu Józsefné 2011.01.03. Heréd, Pusztai u.35.
2. Tatai Jánosné 2011.01.14. Heréd, Kökényesi út 14.
3. Balog Istvánné 2011.02.08. Heréd, Rákóczi út 117.
4. Tóth László 2011.03.06. Heréd, Rákóczi út 14.

Együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak hozzátartozóinak!

Házasságot 2010 decemberétõl 2011. márciusáig nem kötöttek.

Anyakönyvi hírek

NOE
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FIGYELJENEK AZ
ÉRTÉKEIKRE!

Az elmúlt idõszakban több olyan beje-
lentés érkezett a Hatvani Rendõrkapi-
tányságra, amikor a bejelentõ nyitott
gépkocsijából, lakásából, vagy õrizetlenül
hagyott táskájából tûntek el az értékei
(pénztárcája, bankkártyája, iratai, kocsi-
és lakáskulcsai stb.). 

Az ügyekben - az eltulajdonított tár-
gyaktól függõen - tulajdon elleni szabály-
sértési, vagy pedig büntetõeljárás indult.
Azon kívül, hogy a sértetteknek kisebb-
nagyobb anyagi káruk keletkezett a
lopásokkal, még további kellemetlensé-
geket is el kellett viselniük az eltûnt
iratok, igazolványok pótlása miatt. 

Kérjük Önöket, hogy ne könnyítsék
meg figyelmetlenségükkel, óvatlanságuk-
kal a bûnözõk dolgát!   

Amennyiben gépkocsijukkal leparkol-
nak, azt mindig zárják be! Ne felejtsék el
az ablakokat felhúzni, illetve a napfény-
tetõt, csomagtartót is bezárni! A jármû-
vük utasterében ne hagyják benne az
értékeiket (pl. táska, kabát, mobiltelefon,
iratok stb.)! Ne tévessze meg Önöket az,

hogy a kocsijuk környékén nincs senki,
és csak pár percre távolodnak el a jár-
mûvüktõl, mert a kínálkozó alkalmat
nem hagyják ki a bûnözõi hajlammal
rendelkezõ személyek!

Hasonló elõvigyázatossággal kell el-
járni a lakásuk, házuk vagyonvédelmével
kapcsolatosan is! Amennyiben nem
tartózkodnak otthon, mindig zárják be
lakásuk, házuk bejárati kapuját, ajtaját és
ablakait is! Ha otthon tartózkodnak,
akkor is érdemes a nyílászárókat és
ajtókat bezárni, mivel a besurranásra sza-
kosodott bûnözõk, míg Önök pl. a kert-
ben tartózkodnak, percek alatt megsza-
badítják a lakásban lévõ, kis helyen el-
rejthetõ értékeiktõl (pl. készpénz, arany
ékszerek, karórák, mobiltelefonok, bank-
kártyák, digitális fényképezõgépek stb.).

Bevásárlásaik alkalmával többen a
bevásárló kocsiba, kosárba teszik pénzü-
ket és egyéb értékeiket tartalmazó tás-
káikat, majd az áruk válogatása, nézege-
tése közben azokat õrizetlenül hagyják.
Miután végeztek a szemlélõdéssel csodál-

kozva veszik észre, hogy hûlt helye van a
táskájuknak, vagy az abban lévõ pénztár-
cájuknak. 

Egy kis odafigyeléssel, óvatossággal,
nagyobb felelõsségérzettel sokat tehe-
tünk a saját vagyonvédelmünk érdeké-
ben!

Rendõrkapitányság Hatvan
3000 Hatvan, Ratkó József utca 14. Pf. 57. 

06-37-342-244
SzechyZ@heves.police.hu

Új körzeti megbízott
rendõre van községünknek

Ez évtõl új körzeti megbízott
rendõr látja el a feladatot Heréd és
Nagykökényes községben.

Lõvei Tamás rendõr fõtörzsõr-
mester, elérhetõsége: 20/776-8125,
fogadóórája: Heréd, Rákóczi F. út
84/b. KMB irodában minden hónap
elsõ hétfõjén 10-18 óráig

EU támogatással épül az új
orvosi rendelõ Heréden

Az Észak-magyarországi Operatív Prog-
ram ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-0023 kód-
számú, az „Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése / Kistérségi járó beteg szak-
ellátó központok fejlesztése, alap-, járó-
beteg szakellátás korszerûsítése” címû
pályázati konstrukció keretében Heréd
Község 30.083.077 Ft támogatást nyert új
orvosi rendelõ építésére és eszközbeszer-
zésre. 

A Heréd, Iskola u. 2/b szám alatt
132,82 m2 hasznos alapterületû, szabadon
álló, nyeregtetõs, földszintes 19 helyi-
ségbõl + teraszból + rámpából álló új
építésû háziorvosi rendelõ építésére kiírt
közbeszerzési eljárást az ÉPKOMPLEX
Kft. (Gödöllõ) nyerte meg.

A terület átadására 2011. február 28-án
került sor. Az építési munkálatok várha-
tóan március közepével kezdõdnek meg.
A kivitelezési munkák véghatárideje:
2011/08/31

A település fejlõdési lehetõségét az
életminõség javításában látja. Fontosnak
tartja a településkép fejlesztését, az élhetõ
falu megteremtését, az alapvetõ szolgálta-
tásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítását.

Az önkormányzat kötelezõ feladata a
háziorvosi feladatellátás biztosítása. Mi-
vel az ellátás helyszínéül szolgáló épület
infrastrukturális állapota (épület, gép,
eszköz, informatika) elavult, nem felel
meg a kor követelményeinek és az épület
fejlesztése nem lenne költséghatékony,
ezért új, mindenki számára hozzáférhetõ
energiahatékony orvosi rendelõ épül.

A beruházással nem csak az alapellátás
minõsége javul és válik mindenki számára
hozzáférhetõvé, de lehetõség nyílik a
különbözõ szûrõvizsgálatok elvégzésére,
tanácsadásokra, ismeretterjesztésre, egész-
ségprogramok lebonyolítására. Cél a
korszellemnek megfelelõ, közösséghez

méltó egészségügyi ellátó hely és kör-
nyezet megteremtése, ami kielégíti a
Heréden élõ emberek igényeit, elvárásait,
erõsítve ezzel a társadalmi kohéziót. 

Bõvebb információ:
Név/cím: Kómár József polgármester,

3011 Heréd, Rákóczi út 39.
Telefon/fax: 06-37-377-009
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3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 84. 
Tel.: 06-37/341-623 E-mail: info@juhaszprint2003.hu

Jelentõs változások történtek a felnõtt
csapat keretében a téli pihenõ alatt. Négy
meghatározó játékosunk távozott, akiket
az átigazolási idõszak végén kellett
pótolnunk. 

Az érkezõk: Balogh Renátó (Zagyva-
szántó), Lõvey Péter (Lõrinci), Pásztor
Péter, Horváth Tamás, Hajducsi Péter
(mind Rózsaszentmárton), Kádas Gergõ
(Hort) és ismét magunk között köszönt-
hetjük Laczkó Pétert is. Velük biztosan
sikerült megfelelõen pótolni a távozókat,
de hogy milyen formát mutat a csapat az
majd csak az elsõ néhány fordulóban dõl
el. Mindenesetre a közösség jó, az
érkezõk beilleszkedtek és jól érzik
magukat.

A téli felkészülés keretében a zord
idõjárás miatt nem tudtunk annyi mér-
kõzést lejátszani, amennyit szerettünk
volna, de a Magyar Kupa selejtezõi miatt
két tétmérkõzéssel hangolódtunk a
bajnoki nyitányra. Az elsõ fordulóban a
megye I. osztályú Nagyréde csapatával
értünk el 1-1-es döntetlent (gól: Szeifert
I.) és így alacsonyabb osztályú csapatként

jutottunk tovább. A második fordulóban
Visontára utaztunk, ahol a jó erõkbõl álló
hazai csapatot egy küzdelmes mérkõ-
zésen sikerült 2-1-es (gól: Szeifert I.,
Horváth T.) arányban legyõzni. 

Megkérünk minden kedves szurko-
lónkat, hogy az elmúlt évhez hasonlóan
idén is tartsanak velünk és biztassanak
bennünket!

Heréd LC
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