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113-4/2008. 
 

J e g y zők ö n y v  
 

Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. február 11-i ülésén 
 

Határozat száma: Tárgy: 
11/2008.(II.11.) Gázfogadó területének értékesítése 
12/2008.(II.11.) ÉMOP pályázat 
13/2008.(II.11) SzSzB tagok választása 
14/2008.(II.11.) Népszavazáshoz támogatás biztosítása 
15/2008.(II.11.) Tóth Hajnalka részére telekértékesítés 
16/2008.(II.11) Fakivágás elhatározása  

Rendelet száma: Tárgy: 
3/2008.(II.12.)  Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
4/2008.(II.12.) Állattartási rendelet módosításáról 
5/2008.(II.12.)  
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
8/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

6/2008.(II.12.)  
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermek- 
és felnőttétkeztetés térítési díjairól szóló  
9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

 
 
 
Kómár József      Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 
 
 
 
Terényi Lászlóné 
jegyzőkönyvvezető 
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113-4/2008. 
 

J e g y zők ö n y v  
 

Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. február 11-i ülésén 
 
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 jelen van: 
 
 Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 Faragóné Kiss Zsuzsanna védőnő 
 Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
 
Kómár József polgármester 
 
- Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselő jelen van. 
- Javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására, mely szerint az 5. 

napirendként tárgyalják meg az ÉMOP pályázatot, 6. napirendként a 
Labdarúgó Club beszámolóját, majd 7. pontban Tóth Hajnalka herédi lakos 
telek ügyét, illetve 8. napirendként a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 
megválasztását. A szociális kérelmeket, legutoljára, zárt ülés keretében 
tárgyalják meg. 

 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a javaslatot elfogadta.. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Jelentés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
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Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a jelentést szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testülete jelenlévő 10 tagja a jelentést tudomásul vette. 
 
1./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása 

 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét szóbeli tájékoztatójának 
megtételére. 
 
Juhász Istvánné bizottsági elnök 
 
- Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a költségvetés tárgyalása során kiegészítő 

javaslata volt a körjegyzőasszonynak és a polgármester úrnak is. Javasolták, 
hogy a pénzmaradvány ismeretében a villanyoszlopokra tervezett összeget 
egészítsék ki, mert ami 1 millió forint tervezésre került nem lesz elegendő.  

- A fogorvos kérelme is megérkezett a hivatalhoz, e szerint a felújításokra 5 
millió forintra lenne szüksége, de ezt 2-3 évre lebontva kéri. De erre szintén a 
pénzmaradvány tárgyalásakor térjenek vissza. 

- A Holtidő zenekar is kért támogatást 20.000,-Ft összegben. Javasolták, hogy 
ezt a Művelődési Ház költségvetésében biztosítsák. 

- Buszváró megépítésére 1 millió forintot terveztek a költségvetésben, de 
árajánlatot is 1 millió forintról kaptak. Tehát a két buszmegállóra nem lesz 
elegendő a tervezett összeg, ezért az általános tartalékból biztosítsanak még 
600.000,-Ft-ot a buszváró építésére. 

- Az iskola igazgatója kérte egy mobil telefon vásárlását, mivel a gyerekek 
miatt sokszor kell hívni a szülőket, akiket szinte már csak mobilon lehet 
elérni, erre 50 eFt-ot tervezzünk még. 

-  
Ezek voltak a módosító javaslatok. 
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Kómár József polgármester 
 
- Elmondja, a költségvetésben valóban több helyet jelöltek meg, ahová 

szeretnének villanyoszlopokat elhelyezni, de az erre tervezett összeg 
kevésnek bizonyul. 

- A fogorvos valóban megelégedik azzal, ha az általa kért felújításokat 3 év 
alatt teljesíti az önkormányzat. 

 

- Minden kérelem szinte beépítésre került a költségvetésben. Véleménye, már 
az előző testületi ülésen elfogadásra alkalmas volt a költségvetés. 

 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetés megtárgyalása előtt az 

intézményvezetőkkel az előzetes egyeztetés megtörtént. De a különböző 
érdekképviseleti szervek, mint az Általános Iskola alkalmazotti és 
nevelőtestülete, a Diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az óvoda 
alkalmazotti közössége és szülői munkaközössége is előzetesen 
véleményezte az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetését. 

- Az iskola igazgatójával történt egyeztetés során az iskola körbe kerítését még 
mindig hiányolják, a napközibe játékok beszerzését kérték, a nyelvi labor 
további fejlesztéséhez kértek még támogatást. Megköszönték a ruházati 
költségtérítés megemelését. Kérték, hogy az energia költségekre július, 
augusztus hónapban térjenek vissza, mert akkor már lehet látni, hogy az 
hogyan alakult az I. félévben. További kérelem, hogy a pénzmaradvány 
tárgyalásakor térjenek vissza a jutalmazásra. Az igazgatónő kérte a hivatalos 
mobiltelefon használatát. 

- Polgármester úr már korábban tájékoztatást adott arról, hogy az iskola 
lekerítését a kistérségi LEADER program keretében kívánják 
megvalósíttatni, valamint a szabadtéri színpad megépítését is az 
iskolakertben. 

- Az óvodavezetővel történt egyeztetés során egyeztettek a szakszervezettel is. 
Az óvoda kérése között szerepelt, hogy a nyugdíjhoz közel álló dolgozókra is 
gondolni kellene az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági kifizetések egy 
részének átvállalásával. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy készítsenek 
kollektív szerződést, amelyben le lehetne a juttatásokat szabályozni. További 
kérés volt a gazdasági udvar lekerítés, játékok vásárlása. Megköszönték, 
hogy a kért fejlesztéseket megkapták és az élelmezésvezető munkaidejét 6 
óráról 8 órára emelték. Kérték még, hogy amennyiben az iskolatitkár 
munkaidejét is megemelik március 1-jétől 6 óráról 8 órára, abban az esetben, 
napi két órát az óvodában töltsön a megnövekedett adminisztrációs munka 
miatt. 
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- Felhívja a figyelmet, amennyiben az óvodai csoportlétszám itt a max. 25-25 
főt meghaladja, akkor előfordulhat, hogy a szülőknek a nagykökényesi 
tagóvodába kell majd a gyerekeket vinni és ez elképzelhető, hogy a jövőben 
ez problémát fog okozni, mert az óvodavezető az egyeztetésen a következő 
évekre emelkedést jelzett. 

- Elmondja, a február 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött 
falugyűlésen is ismertetésre került az első fordulóban jóváhagyott 
költségvetés, így nincs törvényi akadálya a költségvetés elfogadásának. 

 

Kómár József polgármester 
 

Emlékezteti a képviselőket, hogy a falugyűlésen lakossági javaslatként hangzott 
el, hogy aki az év elején egy összegben befizeti a kommunális adót, annak 
legyen valamennyi engedmény. Ott próbálta megmagyarázni, hogy ez az egy 
adófajta van a községben, és ezt is két részletben lehet megfizetni. Nem tudja, 
hogy ennél kell-e több engedmény. 
 

Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 

- Amióta az Unióba beléptek, azóta nagyon óvatosan kell bánni az 
adókedvezményekkel, egységesen lehet ugyan, ha érkezik rá javaslat utána 
jár a törvényes lehetőségeknek, de elmondta az adózás rendje szerinti 
szociális alapú kedvezmény rendszerét a falugyűlésen. 

- A lakónak a falugyűlésen a kedvezményre irányuló javaslata a költségvetés 
tervezésében okozhat gondot, mert előre nem lehet tudni, hogy hány fő fizeti 
be az egészéves adót, és hány fő két részletben. 

 
Juhász Istvánné bizottsági elnök 
 
Mivel a községben nincs más adónem, így nem tartja indokoltnak az 
engedményt, ezért javasolja, ne is foglalkozzon a testület ezzel a kérdéssel. 
 
Kovács József képviselő 
 
Az elmúlt testületi ülésen tájékoztatást kért Kis László 800.000,-Ft-os tartozása 
ügyében, illetve a Kelemen István féle földügyben. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy ezeket az ügyeket a Kérdések, interpellációk 
napirend keretében tárgyalják meg, de készült a Kiss László ügyből. 
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Egyed János alpolgármester 
 

Véleménye, nincs jelentősége az engedménynek, éppen elég dolga van a hivatali 
dolgozóknak így is a költségvetés összeállításával. Nem javasolja, hogy ezzel a 
kérdéssel foglalkozzanak. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Emlékeztette a polgármester urat és a korábbi képviselőket, hogy 2002-ben a 
választáskor megígérték a kommunális adó csökkentését, amit akkor meg is 
tettek 1.000,- Ft - al. Azóta pedig nem történt adóemelés. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a költségvetési rendelet-tervezetet 
szavazásra teszi azzal a módosítással, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata 
szerint beépül a buszváróra, a Holtidő Zenekar támogatására, és mobil telefon 
vásárlására az elhangzott előirányzat. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal megalkotja következő 
rendeletet: 
 

HERÉD ÖNKORMÁNYZAT 
3/2008.(II.12.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-a alapján a 2008. évi költségvetésről 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottsága, Heréd Községi 
Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, 
valamint Heréd -Nagykökényes Körjegyzőségre terjed ki. 
 

2.§ 
 

(1) Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet a  
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. 
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(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő 
intézmények –külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 
7. sz. melléklet tartalmazza. 

(3) Heréd -Nagykökényes körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot. 
(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi 

kiadások a 2.sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet 
alkotnak. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3.§ 

 
A képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint 
Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2008. évi költségvetésének 
 
 

Bevételi főösszegét:  242.700 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét: 242.700 e Ft-ban   

állapítja meg. 
 

4.§ 
(1) A 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését 

az alábbiak szerint határozza meg: 
  adatok ezer Ft-ban 

Önk. költségvetési működési bevételek 10.809 
Helyi adók 12.500 
Gépjárműadó 7.200 
Átengedett központi adók (SZJA) 68.305 
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 364 
Normatív támogatások 101.094 
Központosított előirányzat 3.400 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.200 
Átvett pénzeszköz 22.028 
Hitel 2.500 
Előző évi pénzmaradvány 10.300 

 
(3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 3.számú melléklet 

tartalmazza.  
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(4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 
 Személyi jellegű kiadások 27.943 
 Munkaadókat terhelő járulékok 8.165 
 Dologi jellegű kiadások 1.783 
 Felújítás, felhalmozási kiadások 300 
 
 Részben önálló kv-i  szervek működési kiadásai: 
  adatok ezer Ft-ban 
 Személyi jellegű kiadások 71.631 
 Munkaadókat terhelő járulékok 22.134 
 Dologi jellegű kiadások 27.621 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 2.500 
 
 Önkormányzat működési kiadásai:  
 Személyi jellegű kiadások 18.592 
 Munkaadókat terhelő járulékok 5.608 
 Dologi jellegű kiadások 28.226 
 Átadott pénzösszeg 7.029 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 3.600 
 
 Tartalék  7.938 
 Pénzmaradvány tartalék 10.300 
 
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.392.000 Ft 

összegben hagyja jóvá. 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.876.000 Ft összegben 
határozza meg. 

(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

(8) A köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint az 
illetményalapot 38.650 Ft-ban határozta meg az éves költségvetési törvény. 

(9)  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány tartalékát  
10.300 ezer Ft összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig. 
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(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 51 főben hagyja jóvá. 
 ebből:  
 Körjegyzőség 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő 
 
Általános Iskola 

-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 17 fő 
-részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő 
 

  Óvoda 
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő 

 
  Konyha 
  -a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő 

 
 Önkormányzat 
 -a teljes munkaidőben foglalkoztatottak:  4 fő 

 -részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 fő 
 
-Közcélú foglalkoztatás: 2 fő 

 
  A létszám intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(11) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 

4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(12) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, éves bontásban 

5. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg, 

 
(13)  Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített

 előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 

5.§ 
(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Áht. 77.§-a 

szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető 
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi 
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2008. január 
1-től-február 15-ig. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az 
intézmények vezetőit a 2008. évi költségvetésben előírt bevételek 
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.  
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A költségvetés végrehajtásának szabályai 
6.§ 

(1) A képviselő-testület Heréd Község Önkormányzatának a költségvetését, 
valamint a felügyelete alá tartozó részben önálló költségvetési szervek 
költségvetését – rendelet módosítással – testületi döntéssel 
megváltoztathatja. Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett 
intézményeknek a költségvetését és annak módosítását a társult 
önkormányzatok közös döntéssel fogadják el az intézményfenntartó 
társulási megállapodásnak megfelelően.  

(2) Az önálló költségvetési szervként működő Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség költségvetését és annak módosítását Heréd és Nagykökényes 
Önkormányzatok közös döntésükkel fogadják el.  

(3) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi 
pótelőirányzatok felosztásáról negyedévente, a negyedévet követő első 
Képviselő-testületi ülésen dönt. 

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester 
előterjesztése alapján a testület dönt. 

(5) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 
illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a 
polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti 
intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be 
kell számolnia.  

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az 
előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási 
előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem 
szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 
Záró rendelkezés 

7.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2008 január 1-től 2008. december 31-ig hatályos. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik.  
 

k.m.f. 
 
 Kómár József Peterkéné Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
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2./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 Az állattartásról szóló 14/2004.(V.1.) rendelet felülvizsgálata és módosítása 
 

 Előadó: Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Juhász Istvánné bizottsági elnök 
 
Elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a jegyzőasszony tájékoztatta 
a bizottság tagjait, mi tette szükségessé a rendelet felülvizsgálatát és 
módosítását. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Ismerteti a testület tagjaival, hogy ombudsman-i vizsgálat tette szükségessé a 
rendelet módosítását, de ezt a rendeletet később még tovább egyszerűsíteni 
kívánja, mert feleslegesen terjengős, így könnyen előfordul a részletekbe menő 
szabályozás miatt, hogy már hatályon kívüli szabályozást tartalmazott. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Kéri a jegyzőasszonyt értelmezze az előterjesztés 6. pontját. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Ez a rendelet 2004-es, azt nem tudja, hogy akkor meg volt-e akkor a kötelező 
felkészülési idő, az ebek számának meghatározásakor. Csak úgy lehet a 
tulajdont korlátozni, ha van rá megfelelő felkészülési idő. Arra a jövőben 
figyelni kell, hogy arányos és szükséges legyen a korlátozás a védendő érdekkel. 
Mivel önmagában nem tilos a kutyák számát meghatározni, de a bevezetésre 
kellő felkészülési időt kell adni, a szabályozás nem történhet egyik napról a 
másikra. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Csak azért érdeklődik, mert ő az autójavító területét 13 kutyával őrizteti, de 
ehhez meg van a megfelelő területe 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Javasolja, mivel most úgyis erről tárgyalnak, vegyék bele a rendeletbe, hogy 
egyedi kérésre több kutya is engedélyezhető. 
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Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Elmondja a polgármester engedélyezheti több kutya tartását, de azt csak a 

jegyző korlátozhatja, vagy megtilthatja külön Korm. rendelet előírásai 
szerint. 

- Javasolja, hogy a következőkel egészüljön ki a rendelet-tervezet: „Kertes 
családi házban, vagy azok udvarán, telephelyeken 2 eb (és azok szaporulata 
legfeljebb 3 hónapos korig) tartható engedély nélkül. Több eb csak külön 
engedéllyel tartható. Az engedélyt a polgármester a közvetlen szomszédok 
hozzájárulásával adja ki.” 

 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a rendelet-tervezetet az elhangozott 
kiegészítéssel szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a megalkotja a 
következő rendeletet: 
 

Heréd Község Önkormányzata 4/2008.(II.12) rendelete 
az állattartásról szóló 14/2004.(V.1) rendelete módosításáról 

 
 
A Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi 
szabályairól szóló 14/2004. ( V.1.) rendeletét ( a továbbiakban: R.) 
felülvizsgálva, annak módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 4. § (3) bekezdése az „épületben” szövegrészt követően kiegészül a 
következő szövegrésszel: ..„ , vagy rideg tartással”. 

 
(2) A R. 6. §. (1) bekezdésében a „ 4 havi „ szövegrész helyébe „ 6 havi „ 
szövegrész lép. 
 
(3) A R. 6. § (3) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„A trágyalevet és hígtrágyát a trágyadepóban tárolt trágya felszínére, 
vagy a talajvédelmi hatóság engedélyének birtokában lehet földterületre 
kijuttatni, melynek során a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásait 
maradéktalanul be kell tartani.” 
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(4) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4)  Az állattartó, aki engedélyköteles tevékenységet végez „a felszín alatti 
vizek védelméről” szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet alapján 
adatlap benyújtására kötelezett.” 

 
(5) A R. 6. § (4) bekezdéséhez kapcsolódó részletező lábjegyzet hatályát veszti. 
 
(6) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
- „ 8. § (1) „Kertes családi házban, vagy azok udvarán, telephelyeken 2 eb (és 

azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig) tartható engedély nélkül. Több 
eb csak külön engedéllyel tartható. Az engedélyt a polgármester a közvetlen 
szomszédok hozzájárulásával adja ki.” 

 
2. § 

 
(1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok 
megsértése esetén a 245/1998. (XII.31.) Korm.r. 7. §-ában foglalt 
felhatalmazás és szabályok szerint a körjegyző jogosult az állattartást 
korlátozni, megtiltani. 

 
(2) A R. szabálysértési rendelkezéseket szabályozó 13. § (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Aki a rendelet állatok tartására vonatkozó 4.-7. §-ok valamint a 11. §, 
illetőleg az ebek tartásra vonatkozóan megállapított 8.-9.§-ok rendelkezéseit 
megszegi „helyi állattartás rendjének megsértése” szabálysértést követ el és 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 
3.§. 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 
rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a körjegyző gondoskodik. 
 

k.m.f. 
 
 Kómár József  Peterkéné Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
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3./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 8/2007.(VI.26.) 
önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló módosított 9/2007.(VI.26.) 
rendelet módosítására 

 
 Előadó: Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Elmondja, két rendelet-tervezet van a képviselők előtt. A 8/2007.(VI.26.) 
rendelet módosítása azért szükséges, mert jogosultsági feltételként a szociális 
törvény módosulása miatt 2008.-tól már nem határozható meg a jövedelmi 
helyzet. A térítési díjak differenciált megállapításánál azonban továbbra is 
számít a család egy főre jutó jövedelme és az ellátott saját jövedelme. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a rendelet-tervezetet szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal megalkotja a 
következő rendeletet: 
 

 
Heréd Önkormányzata 
5/2008.(II.12.) rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
8/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

 
Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), 
bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2007:CXXI. 
tv. módosításaira figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló mód. 
8/2007. (VI.26.) rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 
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1. § 
 

(1) A R. 3. § (9) bek helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(9) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. 10. (2)-(3) 

bekezdését kell alkalmazni.” 
 

(2) A R. 3. § (10) bek helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (10) A vállalkozásból származó jövedelem az Szt. 10. § (2) b) pontja és 

(3) bekezdése szerint igazolható. 
 

(3)  A R. 3. § (11) bek.-ben az „ a Szt. l0.§ (2) bekezdése” szövegrész helyébe az 
„ a Szt. l0.§ (6) bekezdése” szövegrész lép. 

 
(4) A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 

napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
miatt./Szt.52.§ (2)/ 

 
(5) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) Étkeztetésre jogosult - aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani- szociális rászorulóként a 
személy: 
a) kora miatt: mindenki, aki 70. életévét betöltötte, 
b) egészségi állapota miatt, aki legalább 67 %-os rokkant vagy egyedül élő 

rendszeres szociális járadékos 
c)  aki fogyatékos, pszichiátriai beteg, 
d) aki szenvedélybeteg, 
e) aki hajléktalan, 
f) akinek környezet-tanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális 

körülményei együttesen nem teszik lehetővé önmagáról való 
gondoskodást. 

 
(6) ) A R. 15. § (1) bek.-ben a „szociálisan rászorult” szövegrész helyébe a 

„gondozásra szoruló” szövegrész lép. 
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(7)  A R. 15. § (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. § (4)- (8) 
bekezdései szerinti gondozási szükségleti vizsgálat alapján kell 
meghatározni.” 

 
(8) A R.-ben szereplő „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek helyébe a 

„Körjegyzőség” , a „jegyző” szövegrészek helyébe a „körjegyző” szövegrész 
lép. 

 

2.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján  lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben és az alapellátások  2008. évi felülvizsgálata során is 
alkalmazni kell. 

 
(2) A rendelet a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 

rendelet egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző 
gondoskodik. 

 

k.m.f. 
 
Kómár József                                                               Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester                                                                            körjegyző 
 
 

Kómár József polgármester 
 
Felkéri a képviselőket, aki a térítési díjakról szóló rendeletmódosítást elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal megalkotja a 
következő rendeletet: 
 

Heréd Önkormányzata 6/2008.(II.12.) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról,  

valamint a gyermek- és felnőttétkeztetés térítési díjairól szóló  
9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról 

 

Heréd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és 
115.§ (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermek- 
és felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló” 9/2007. (VI.26.) rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
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1.§. 
 

(1) A R. 2. § (4) bekezdésében az f) pont „ Szociális étkeztetés” szövegrész 
kiegészül a következő szövegrésszel „(Költségvetési tv. 3.sz. mell. 11.pont 
ca) és cc) pontjai esetében)  

 

(2) „ A R. 2. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi pontokkal: 
            Térítési díj 
    
i) Szociális étkeztetés„(Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont cb) pontja 
esetében)        150 Ft/ebéd 
 
j) Szociális étkeztetés„(Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont cd) pontja 
esetében)            259Ft/ebéd 

 

2.§. 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján  lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben és az alapellátások  2008. évi felülvizsgálata során is 
alkalmazni kell. 

 

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 
rendelet egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző 
gondoskodik. 

 

k.m.f. 
 
Kómár József                                                                  Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester                                                                                körjegyző 
 
 
4./ N a p i r e n d  t árgyalása: 
 
 Előterjesztés a gázfogadó állomás alatti földterület értékesítésére 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi. 
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A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 11/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező 637/1 hrsz-ú 906 
m2 alapterületű „gázfogadó állomás” ingatlanát a 
rendezetlen tulajdonú viszonyok megszüntetése 
érdekében a TIGÁZ Rt részére értékesíti a következő 
feltételekkel: 

 
1. a telek vételára a hasonló feltételekkel rendelkező 

telekár alatti, a 650 Ft/m2 + Áfa figyelembe 
vételével 588.900 Ft + Áfa, 

 
2. ebből a képviselő-testület – figyelemmel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk) 117. 
§. (3) bekezdésére, valamint 361-364 §-aira, a 
jogalap nélküli gazdagodás elkerülésére – levonja a 
TIGÁZ Rt által a Képviselő-testület 138/2004. 
(XI.29.) sz. határozata alapján megfizetett 100.000,- 
Ft + Áfa vételárat. 

 
3. Az 1, és 2, pontok alapján a TIGÁZ Rt az ingatlant 

további 488.900,- Ft + Áfa vételáron veheti meg a 
herédi 637/1 hrsz-ú ingatlant. 

 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a 
határozat szerint az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 
 Felelős: Kómár József polgármester 
 Határidő: értelem szerint 
 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
A falugyűlésen elhangzott, hogy a körjegyző vegye vissza az eladott 
önkormányzati vagyont. Erre csak azt tudja válaszolni, hogy minden egyes 
vagyoni döntésért a mindenkori testület vállalja a felelősséget. Valami oka 
biztosan volt az akkori értékesítésnek, melyről az akkor képviselő-testület 
döntött. Azt most már nem lehet visszavonni, tévedésre nem lehet hivatkozni. 
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5./ N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
 ÉMOP pályázat 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Kómár József polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásához szükség van a 
bekerülési összegre, ezért árajánlatokat kért be. A legkedvezőbb árajánlat 
költsége kerül a határozati javaslatba, mely szerint a megbízási szerződés is 
megköthető. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Elmondja építési engedélyhez nem kötött útfelújítási beruházásról van szó, és az 
egyszerűsített közbeszerzés szabályai szerint járnak el a KRODA Kft. 
munkatársai. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri tegyék meg az 
észrevételeiket. 
 
Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 12/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a meghirdetett ÉMOP.-2007-
3.1.3. számú „ÉMOP. Vidékfejlesztési programot 
kiegészítő településfejlesztés” című pályázatra az 
Árpád út (433.hrsz.), a József A. út (hrsz:492/3.) teljes 
felújítására, szélesítésére az azokhoz kapcsolódó 
járdafelújításra és csapadékvíz- elvezető árkok 
kiépítésére, valamint a Kápolna út egy részének teljes 
felújítására (hrsz:350/5.), a Vörösmarty tér útburkolat 
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és parkoló (hrsz:325/2.) területének teljes felújítására 
90%-os vissza nem térítendő támogatásra pályázatot 
nyújt be br.25.085.000,-Ft bekerülési költséggel. 

 
 A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 
szükséges 10%-os br. 2.508.000,-Ft önerőt  2008. évi 
elemi költségvetésében tervezett céltartalék előirányzat 
terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére a 
163/2007.(XII.17.)sz. képviselő-testületi határozat 
szerinti keret-megállapodás alapján megbízási 
szerződés kötésére felhatalmazza a Polgármestert a 
KRODA Kft. (Miskolc)-al. 

 
 Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: 2008.03.28. 
 
 
6./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 A Herédi Labdarúgó Club beszámolója 2007. évről 
 
 Előadó: Egyed János elnök 
 
(Beszámoló írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri Egyed Jánost, a Labdarúgó Club elnökét szóbeli kiegészítésének 
megtételére. 
 
Egyed János Labdarúgó Club elnöke 
 
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy januárban elnökségi ülést tartottak, és az 

arról szóló jegyzőkönyvet a polgármester úrnak átadta.  
 
- A Varga Szilveszterrel 2004. május 5-én kelt megállapodás szerint a 

vállalkozó vállalta, hogy az sportöltöző raktárhelyiségét átalakítja WC és 
mosdó helyiségekké, és hogy a használat fejében megfizeti a közmű és 
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gázdíjat. Az egyezség eredménye, hogy 2004. május hónaptól 2006. 
októberéig tartó időszakra a közműdíjak 50%-át megfizeti Varga Szilveszter, 
2006. novemberétől pedig a gázdíj teljes összegét továbbszámlázzák neki Az 
volt a vállalkozó kérése, hogy a költségeket 3 részletben fizethesse meg, 
ugyanis az összeg 335.348,-Ft. 

 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. 
 
Kérdést tesz fel: 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
- Megkérdezi, edzenek-e az ifisták?  
- Mi lesz a herédi labdarúgó csapattal, ha Petőfibányán is megalakul újra a 

csapat, mert a legtöbb focista petőfibányai? 
 
Egyed János elnök 
 
- Igen, a nagycsapattal együtt edzenek az ifisták. 
- Ha a petőfibányaiak elmennek a csapatból, akkor is ki tudják állítani a herédi 

csapatot. 
 
Kómár József polgármester 
 
Kéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Megjegyzi, a belépő jegyek nincsenek lebélyegezve, véleménye ez nem 
szabályos. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a Labdarúgó Club beszámolóját 
szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testülete 10 jelenlévő tagja 10 igen szavazattal a 
Herédi Labdarúgó Club 2007. évi beszámolóját elfogadja. 
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7./ N a p i r e n d  t árgyalása: 
 
 Szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztása 
 

 Előadó: Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Az előterjesztést közvetlen az ülés előtt tudták csak kiosztani, mert még a 

nap folyamán is történtek változások, tagságról való lemondás miatt.  
- Elmondja, legközelebb a 2010-es Országgyűlési képviselő választásra és az 

önkormányzati választásra kell megválasztani a Helyi Választási Bizottság és 
a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, de addig is a jelenlegieknek kell ellátni 
a választással kapcsolatos feladatokat. 

 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik megtételére. Nincs, ezért kéri a képviselőket 
tegyék meg észrevételeiket. 
 
Mivel hozzászólás, észrevétel nincs, a határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 13/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a körjegyző, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője 
előterjesztésére a lemondott Szavazatszámláló 
Bizottsági tagok helyébe és további póttagként a 
választási eljárásról szóló mód. 1997. C. tv. 23. §. (1) 
alapján 

 
1. 001. Szavazókörbe – (Általános Iskola) 
♦ Mészáros Lászlóné Heréd, Hatvani út 64/a sz alatti 

lakos lemondott tag helyébe Lőrincz Jánosné Heréd, 
Rákóczi út 154. sz alatti lakost, eddigi póttagot 
taggá, 

♦ Krizsán Jánosné Heréd, Kolozsvári út 18. sz alatti 
lakost további póttaggá, 
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2. 002. Szavazókörbe – Klubkönyvtár 
 

♦ Balog Józsefné Heréd, Kolozsvári út 11. sz. alatti 
lakos lemondott tag helyébe Szovics Róbertné 
Heréd, Rákóczi út 85.sz alatti lakost, eddigi 
póttagot taggá, 

♦ Szabó Gábor Heréd, Borszéki út 25. sz. alatti lakost, 
♦ Kapuszta Zoltánné Heréd, Temető út 6. sz. alatti 

lakost  
♦ Krizsánné Tóth Zsuzsanna Heréd, Rákóczi út 135. 

sz. alatti lakost további póttagokká 
VÁLASZTJA MEG. 

 

 Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 
megválasztott új póttagok a polgármester előtti eskü 
tételéről gondoskodjon. 

 
 Felelős: Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 Határidő: 2008. 03. 08. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tájékoztatja a testület tagjait, azt hallotta a hivatali dolgozóktól, hogy a 

jelenlegi szavazófülkék elég rossz állapotban vannak, ezért rendelt 6 db új 
szavazófülkét. 

- A népszavazásra teljeskörű költségvetést kell készíteni, ezért kéri a 
képviselő-testületet, adjanak némi támogatást, saját erőt a szavazófülkék 
megvásárlására. 

- A szavazófülkék 144.000,-Ft-ba kerülnek, a népszavazás dologi kiadásaira 
241.000,-Ft-ot ad az állam, ebben az összegben benne van Nagykökényes is. 
Az előzetes költségvetés szerint 236.000,-Ft-ot tesz ki, ami a választásra kell. 

 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a tartalékalap terhére 140.000,-
Ft-ot biztosítsanak a 2008. évi népszavazásra a szavazófülkék megvásárlásához , 
az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 



 74

 14/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a 2008. március 9-i 
országos ügydöntő népszavazás feladatellátásához a 
2008. évi költségvetésében tervezett általános tartalék 
terhére 140.000,-Ft önkormányzati támogatást biztosít. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az 
átcsoportosításról és a 2008. I. félévi beszámolóban 
rendelettel való elfogadásáról gondoskodjon. 

 
 Felelős: körjegyző 
 Határidő: 2008. szeptember 30. 
 
 
8./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 
 Heréd, Ságvári u.16. szám alatti telek ügye 
 
 Előadó: Kómár József polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Emlékezteti a testület tagjait, hogy Tóth Hajnalka részére már két alkalommal is 
meghosszabbításra került a Ságvári u.16. sz. telek földhasználati joga. Első 
ízben 2006. november 30-ig, másodszor 2007. december 31-ig. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
Elmondja, a telekre nem volt gondja az önkormányzatnak, mert azt Tóth 
Hajnalkáék tartották rendben. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Tóth Hajnalka most az ülés szünetében telefonon kérte, hogy 2008. április 

30-ig hosszabbítsák meg a földhasználati jogot, mert addig az alapot le tudják 
tenni. Egyúttal vállalják az ügyvédi költségeket is, mert tudja, hogy a 
hosszabbítás szerződésmódosítással jár. 
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- Véleménye, jobb lenne, ha megvásárolnák a telket, mert a földhasználati 
joggal nem lesz az övék, ha megvennék, akkor viszont nem kötnék őket az 
önkormányzat határidői az építkezésben. 

 
Kómár József polgármester 
 
Az volt a legnagyobb baj, hogy a többszöri felszólítás ellenére sem voltak 
hajlandók nyilatkozatot tenni Tóth Hajnalkáék. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
- Ismerteti a testület tagjaival Tóth Hajnalka első hosszabbítási kérelmét és azt 

a testületi határozatot, mely 2006. novemberében készült. 
- Felkéri a képviselő-testület tagjait döntsenek, hogy továbbra is földhasználati 

jogot biztosítanak, vagy értékesítik a telket Tóth Hajnalka részére. 
- Javasolja, amennyiben értékesíteni kívánják, úgy méltányos árat 

határozzanak meg, mivel már évek óta ők tartják rendben a területet és 
építési engedélyük is van erre a területre, melyet a földhasználati jog alapján 
kaptak meg. 

 
Kovács József képviselő 
 
Emlékezteti a képviselő társait, hogy az előző testületi ülésen ugyan abban az 
utcában már értékesítettek egy telket 1.000,-Ft+ÁFA/m2 összegért. Ezt vegyék 
figyelembe. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
350,-Ft+ÁFA/m2 árat javasol a földhasználati jogra figyelemmel. 
 
Kómár József polgármester 
 
Nem javasolja a földhasználati jog további biztosítását. Azt el tudja fogadni, 
hogy 350,-Ft+ÁFA/m2 áron értékesítsék a telket, és ha szükséges 3 részletben is 
megfizethetik. 
 
Az elhangzott javaslatot szavazásra teszi. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
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  15/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete Tóth Hajnalka Heréd, 
Kökényesi út 54. sz. alatti lakos részére értékesítésre 
megajánlja a herédi 453. hrsz. alatti 1455 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület”-et. 

 
A 2001. november 28-tól fennálló lakóház építésére 
biztosított földhasználati jogra és a már megszerzett építési 
engedélyre, ráfordított költségeikre figyelemmel a 
képviselő-testület a telek vételárát 350,-Ft/m2+ÁFA 
összegben határozza meg. 

 
   A vételár fizetési feltételei a következők: 

- a szerződést a határozat kézbesítésétől számított 30 
napon belül meg kell kötni; 

- szerződéskötéskor a teljes 101.850,-Ft ÁFA-t meg 
kell fizetni; 

- a fennmaradó 509.250,-Ft-ot 3 részletben fizetheti 
meg, melynél a  

       fizetési határidők:  1. részlet: 2008. április 30-ig 
           2. részlet: 2008. június 30-ig 
           3. részlet: 2008. augusztus 30-ig. 

a teljes vételár megfizetéséig az önkormányzat jelzálogjogot 
és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat 
jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. 
Az eljárási és ügyvédi költségek a vevőt terhelik. 
 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
határozat szerint az adás-vételi szerződést aláírja. 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról 
az építtetőt értesítse. 

 
   Felelős: értesítésre: körjegyző 
          szerződéskötésre: polgármester 

Határidő: értesítésre: 15 nap 
             szerződéskötésre: 30 nap 
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9./ N a p i r e n d  tárgyalása: 
 Kérdések, interpellációk 
 

Kómár József polgármester 
 
A következőkről tájékoztatja a testület tagjait: 
 

- A Bio-Pannónia Kft-vel kötött szerződés ez év június 30-án lejár, ezért most 
nem célszerű a szelektív hulladékgyűjtésre megállapodást kötni. Most 
havonta egy alkalommal szállítják el a szelektív hulladékot. De az új 
szerződésben már meghatározzák a szelektív hulladék elszállításának idejét 
és díját is. 

- Az állategészségügyi társulással kapcsolatban elmondja, hogy Boldog 
község önkormányzata is egyetértett a társulás megszüntetésével. Még ki 
kell fizetni az állatorvos szabadságát, de még így is jobban járnak. 

 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a testület tagjait, kérte a boldogi jegyzőasszonyt, hogy a társulás 
megszüntetéséről is írjanak alá egy megállapodást, mely elszámolást is 
tartalmazzon. 
 
Kómár József polgármester 
 
- Az Iskola utcai fák kivágásával kapcsolatban elmondja, egy bizottság 

felülvizsgálta a fák állapotát és megállapította, hogy 14 db-ot ki kell vágni. 
- A „Cigánygödör”-nél tapasztaltakat a bizottság jegyzőkönyvbe foglalta és 

ezt ismerteti a testület tagjaival, mely szerint javasolják az egész területen a 
fák kitermelését, de a pótlásra készíttetni kell telepítési tervet. 

- A Hivatal udvarán is van egy nagy fenyőfa, amit szintén megvizsgáltatott, 
de annak a kivágást nem javasolták, csak a gallyazást. Ezzel szemben az 
udvaron lévő másik három fenyőfa kivágást indítványozták. 

 
Egyed János alpolgármester 
 
Javasolja, hogy a „Cigánygödör”-ben fokozatosan termeljék ki a fákat, mert ott 
sok madár fészkel, továbbá nagyon csúnya lesz a terület lekopaszítva. 
 
Kómár József polgármester 
 
Nem csak az ő véleménye, hanem a szakembereké is, hogy ha részletekben 
termelik ki a fákat, akkor több kárt okoznak, mint hasznot, mert az újonnan 
telepített fák a kitermelés során megsérülhetnek, megsemmisülhetnek. Ezzel is 
számolni kell. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 
Indítványozza, első sorban a lakóházakat, kerítést, villanyvezetéket 
veszélyeztető fákat vágassák ki. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy az Iskola utcában és a „Cigánygödörben” 
a fákat kivágatja, akkor eljáró szerv kijelölését kell kérnie a Közigazgatási 
Hivataltól. 
 
Kómár József polgármester 
 
Összegzi az elhangzottakat, mely szerint az Iskola utcában 12 db fa, a 
„Cigánygödörben” a fák 50%-ának kivágását kezdeményezi a testület. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Határozati javaslatot olvas fel. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozza: 
 
 16/2008.(II.11.) képviselő-testületi határozat: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
területeken fakivágást határoz el az alábbiak szerint: 
- az Iskola úton (322.hrsz) 12 db a jegyzőkönyvben 

megjelölt fát az árajánlat szerinti 150.000,-Ft+ÁFA 
összegért; 

- az Ifjúság utcai úgynevezett „Cigánygödörben” 
(hrsz-ok: 63, 64, 65,116, 117.) az ott lévő fák 50%-
át, melyek a leginkább vágásra érettek és 
balesetveszélyesek. 

 
 Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy e 
területen a fák kivágására és hasznosítására ajánlatot 
kérjen. 
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 Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 
fakivágás hatósági engedélyezéséről gondoskodjon. 

 
 Felelős: ajánlatkérésre: polgármester 
                     engedélyeztetésre: körjegyző 
 
 Határidő: ajánlatkérésre: értelem szerint 
                engedélyeztetésre: 30 nap 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a Testületet, hogy a mezőőr 2007. december 10-én engedélyt kért a 
mezőgazdasági utak melletti fasor karbantartására, gallyazására. De lakossági 
bejelentés érkezett a hatvani környezetvédőkhöz, hogy tarra vágják a fasort. 
Azon nyomban a helyszínre mentek és leállítatták a munkálatokat. A mezőőrtől 
tájékoztatást kért az esettel kapcsolatban, tarra vágást mások és más területen 
végeztek, itt csak az útra hajló vékony fák kivágása történt.(Felolvassa a 
válaszlevél lényegét.) A Bükki Nemzeti Park szakemberét is felhívta az üggyel 
kapcsolatban, aki azt mondta, hogy az a mennyiség ami kivágásra került, az nem 
haladja meg azt a mennyiséget, amire már erdészeti engedélyt kellett volna 
kérni. 
 
Kómár József polgármester 
 
Felkéri a testület tagjait kérdéseik, interpellációik megtételére. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 
A február 8-án megtartott falugyűléssel kapcsolatban megjegyzi, nem volt 
levezető elnök. Viszont a gyűlésnek volt egy olyan résztvevője, aki a jelenlévő 
képviselőkkel, jegyzőkönyvvezetővel szemben személyeskedett és ezt nem lett 
volna szabad megengedni, le kellett volna az illetőt állítani vagy kivezettetni a 
teremből. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Bejelenti, hogy a márciusi testületi ülésen szeretnének már a rendezési terv 
módosításával foglalkozni. 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a hivatalban járt Fekete Tamás, aki a Pusztai 
utca végén lévő terület tulajdonosa, és most szeretné azt belterületbe vonatni. 
Ehhez kért segítséget, hogy ezt hogyan indítsa el. Tájékoztatták róla, hogy ha a 
vázrajzokkal elkészül a Testület határozatát kell kérnie. 
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Papp Ákos képviselő 
 
Jó lenne, ha a nyáron teljesen rendbe tenné a területét Fekete Tamás. 
 
Kómár József polgármester 
 
Tudomása szerint Fekete Tamás megbízott egy személyt azzal, hogy a 
földterületet tegye rendbe. 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 

- Kiss László tartozása ügyében elmondja a képviselőknek, hogy Dr. Veres 
András ügyvéd úr ma telefonon tájékoztatta milyen intézkedéseket tett az 
összeg behajtása érdekében. Kérte az ügyvédet, írásos tájékoztatást adjon a 
testületnek. 

- Kéri a képviselő-testületet, hogy ha lehetőség van rá, a júniusi ülést tartsák 
meg egy héttel korábban, mint ahogy a munkatervben szerepel. Ugyanis 
családjával akkor nyaralni mennének. Ha egyet értenek kérésével,akkor a 
napirendek előadóit értesítené. 

 

(A képviselő-testület a kéréssel egyet értett.)  
 

Homor László választópolgár 
 
Szót kér és felolvassa a falugyűléssel kapcsolatos észrevételét, melyet csatolni 
kér a jegyzőkönyvhöz. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 
- Az elhangzottakra reagálva kijelenti, nem Ő hívta az újságírót. Az újságíró 

kérdezett, Ő válaszolt.  
- Homor László maga mondta, hogy nem indult Heréd község ellen felszámolás. 

Most is meg tudja mutatni azt a bírósági idézést, mely 2002. április 22-re szólt, 
a BAU-CONT Kft. volt a kezdeményező. Ezt megelőzően egyeztető tárgyalást 
hívtak össze, ahol Ő megegyezett Szecső Csabával. Ha ez az egyezség nincs, 
akkor megindult volna az eljárás az önkormányzat ellen. Szecső Csaba az 
előzetes megbeszélésen kijelentette, hogy Temesvári Józseffel már nem 
hajlandó tárgyalni, de még szóba állni sem. 

 
Papp Ákos képviselő 
 
Megjegyzi, Szecső Csabának akkor volt egy jogos követelése. De véleménye, 
hogy azok, akik ezen fáradoztak, azokat nem leszólni kellene, hanem elismerni. 
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Kómár József polgármester 
 
Kijelenti, ha akkor az itt lévők azt végighallgatták volna, amit akkor Ő 
végighallgatott: „ röpködtek a milliók.” 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Az édesanyjának is volt köszönhető, hogy megállapodtak. 
 
Kómár József polgármester 
 
Kinyilvánítja, hogy már szinte Papp Attiláné volt jegyzővel sem beszélt Szecső 
Csaba, ezért ketten tárgyaltak a polgármesteri irodában. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 
Vessenek már véget ennek az ügynek! 
 
Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
 
Tájékoztatja a testület tagjait az előző ülésen való felvetés kapcsán, hogy a Két 
Nyárfa Eszpresszóban ellenőrzést tartott az ügyintézővel. Elmondja azt is, hogy 
szabálysértési eljárást kellett lefolytatni a tulajdonossal szemben kiskorú 
személy kiszolgálása miatt szeszes itallal. Sérelmezte a vállalkozó, hogy úgy 
érzik, most ők vannak a célpontban, ezért jelentik fel őket. 
 
Ilkó-Tóth Andrásné képviselő 
 
Elmondja, mint az ABC üzletvezetője kapott egy körlevelet, melyben felhívták a 
figyelmet, hogy aki 18 éven aluli személyt szeszes itallal, cigarettával kiszolgál, 
1 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. 
 
Kómár József polgármester 
 
Mivel több kérdés, interpelláció nincs, javasolja zárt ülés megtartását. 
 

kmf. 
 
 
 
Kómár József       Peterkéné Farkas Andrea 
polgármester        körjegyző 


