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11-7/2009. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott soros üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 
25/2009.(III.30.) Karate Klub 2008. évi támogatásról szóló beszámoló elfogadása 
26/2009.(III.30.) Népdalkórus 2008. évi támogatásról szóló beszámoló elfogadása 
27/2009.(III.30.) Polgárőrség 2008.évi támogatásról szóló beszámoló elfogadása 
28/2009.(III.30.) Buszmegállók áthelyezésére és felújítására kivitelező kiválasztása 
29/2009.(III.30.) Közoktatási Infrastrukturális pályázaton való részvételről 
30/2009.(III.30.) Óvodai Finanszírozási megállapodás kiegészítése 
31/2009.(III.30.) Közbeszerzés megindítása és a 2009. évi közbeszerzési terv 

elfogadása 
32/2009.(III.30.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
33/2009.(III.30.) 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
34/2009.(III.30.) Általános Iskola IMIP módosításáról 
35/2009.(III.30.) Selejtezési Bizottság létrejöttéről 
36/2009.(III.30.) Tuskótalanításra és fakivágásra vállalkozó megbízása 
37/2009.(III.30.) Műv. Ház helységeinek használatáról és bérbeadásáról 
38/2009.(III.30.) Hírmondóban hirdetés feltételeiről 

 
 

Rendelet száma: Tárgya: 
6/2009.(III.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 

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

7/2009.(III.31.) Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 
 
2009. április 16. 
 
 
Kómár József       Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester        körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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11-7/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. március 30. -i soros üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, 

Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász Istvánné, Papp Ákos, Kovács József és Samu 
Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Lőrincz Mária Ált. Isk. igazgató 
Oraveczné Samu Gyöngyike Óvodavezető 
Mocsár Katalin Népdalkórus tag 
Pólonyi Erzsébet Népdalkórus tag 
Lőrincz Rita Családsegítő Szolgálat megbízott vezető 
Urbán Barbara családsegítő 
L. Szuha Brigitta családsegítő 
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő 

 
Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a 
megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Kapuszta János és Kerestély Gyula 
képviselők jelezték, hogy a Testületi üléshez a későbbiek folyamán csatlakoznak. 
 

Tájékoztatja a Testületet, hogy a mai ülés programjában változás történik a családsegítők 
sürgős programja miatt. Így: 
 

I.) Zárt ülést a képviselő-testületi ülés végén külön kerül megtárgyalásra. 
II.) Nyílt ülés napirendi pontjában, pedig a következő változás történik: 

 5.) napirendi pont a Közoktatási Infrastrukturális pályázaton való részvétel 
elhatározása lesz; 

 6.) napirendi pont a 2009. évi önkormányzati közbeszerzési terv elfogadása 
és a LEADER pályázati közbeszerzési eljárás megindítása 

 7.) napirendi pont a 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 8.) napirendi pont Általános Iskola IMIP módosítása 
 9.) Kérdések és interpellációk 

 

Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására. 
 

A Képviselő-testület a módosított napirend tárgyalására vonatkozó javaslatot egyhangúan 
elfogadta. 
 

Napirend előtti 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtását szavazásra, teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. 
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Napirend 
 

I.) Napirendi pont 
 

Támogatott szervezetek beszámolója a 2008. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról és tájékoztatója eredményeikről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Három támogatott szervezet beszámolója, amely beszámolókat a Képviselő-testület minden 
tagja megkapott. 
 

A.) Karate Klub beszámolója 
 

Kómár József polgármester 
 

Vezetőedzőjük Dénes János jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az idei 
költségvetésben már támogatás lett a Klub számára elkülönítve. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Kérdezi, hogy idén mekkora összeg lett a Klubnak támogatásra elkülönítve? 
 

Kómár József polgármester 
 

• 100.000,-Ft támogatás tett megszavazva. A beszámolóban szerepel, hogy évről évre 
nő a tagok száma és igen szép sikereket érnek el. 

 

• Kérdezi a körjegyzőt, hogy a beszámolókat együtt vagy külön-külön kell 
megszavaztatni? 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mindegyiket külön-külön kell megszavazni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Karate Klub 2008. 
évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

25/2009.(III.30.)képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falcon RSC. 
Herédi Karate Csoportja 2008. évi önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott 
szervezetet tájékoztassa. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

B.) Népdalkórus beszámolója 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi a jelenlévő tagokat, hogy kívánják-e a küldött beszámolót kiegészíteni? 
 

Mocsár Katalin Népdalkórus tag 
 

Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni. Továbbá elmondja, hogy július harmadik szombatján 
lesz a kórustalálkozó megtartva. 
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Kómár József polgármester 
 

A Műv. Ház tatarozásánál ezt az időpontot figyelembe fogják venni. Felkéri a képviselőket 
kérdésük, észrevételük megtételére 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi, hogy idén is igényt tartanak a Pitypang gyermek néptánc csoportra, mert akkor jelzi 
a néptánc csoportvezetőjének ezt az időpontot. Egyben arra kéri a Népdalkórust, hogy a 
gyermekek táncához a tavaly megbeszélt énekerősítést tudnák-e vállalni. 
 

Mocsár Katalin Népdalkórus tag 
 

Igen igényt tartanak a néptánc csoport fellépésére. Természetesen vállalják az éneklést is. 
Valamint ők is mennek Lőrincibe a városnapra, már megkapták a felkérést. 
 

Kómár József polgármester 
 

Büszke a Népdalkórus elért sikereire nagyon neves címet szereztek meg Kiskunfélegyházán. 
A község híre ennek köszönhetően messzire eljut. A költségvetésben 500.000,-Ft támogatás 
lett megállapítva. A Képviselő-testület figyelemmel kíséri a munkásságukat és a működéshez 
szükséges támogatást továbbra is biztosítja a Népdalkórusnak. Megköszönni eddigi 
munkájukat és sok sikert kíván a Népdalkórusnak erre az évre. 
 

Mocsár Katalin Népdalkórus tag 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ismételten beneveztek a Kárpát-medencében 
meghirdetett népdal versenyre, melynek 2011-ben lesz az eredményhirdetése. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Népdalkórus 2008. 
évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

26/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi 
Népdalkórus 2008. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, 
a határozatról a támogatott szervezetet értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 

Mocsár Katalin és Pólonyi Erzsébet a Népdalkórus tagjai távoznak az ülésről. 
 
 

C.) Polgárőrség beszámolója 
 

Kómár József polgármester 
 

• Kómár Szabolcs a Polgárőrség vezetője is jelezte, hogy nem tud részt venni a 
Képviselő-testület ülésén. A beszámoló mellé a térségi vezető által küldött beszámolót 
is csatolták. 

• Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az utóbbi időben jelentős mértékben megnőtt 
a vagyon elleni bűncselekmények és a falopások száma a községben. Múlt héten is 
fogtak el tetteseket vagyon elleni bűncselekményben. 

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy hathatósabb megoldást kell találni ezekre a 
cselekményekre. A legtöbb bűncselekmény 22-3 óra közt történik.  
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Adácson 70%-kal visszaesett a bűnözések száma amióta a községbe térfigyelő kamarákat 
helyeztek el. Elmondja, hogy a napközbeni esetekhez legtöbbször a hivatalba vagy a 
telefonjára érkeznek a bejelentések. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Kérdezi, hogy a térségi beszámolóban a Heréden megtett szolgálati km-ek miért olyan 
alacsonyak? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem reálisak az ott szereplő adatok, mert nem kezelte az előző elnök az iratokat megfelelően, 
sem a naplófőkönyvet, sem a pénztárkönyvet. Vizsgálatot nem kezdeményeztek, mert a záró 
egyenlegük szerint év végi hiány nem volt kimutatható. Decemberben új vezetőséget kellett 
választani. 2009-ben megállapított támogatás (200.000,-Ft) tudja, hogy kevés lesz számukra, 
mert a saját fenntartású autó költsége sokba fog kerülni. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Vagyon elleni bűncselekményeket nem lehetne visszaszorítani azzal, hogy több polgárőr 
járőrözik vagy hosszabb szolgálati idő teljesítésével? 
 

Kómár József polgármester 
 

Herédi polgárőrök a szolgálatot munka mellett végezik, ezért nehéz a szolgálatok 
megszervezése. A polgárőrök közül, pedig négyen főállásban biztonsági őrök, ami azt jelenti, 
hogy ők 24-48 órás munkaviszonyban vannak. Ha több polgárőr vagy hosszabb szolgálati idő 
kivitelezése nem megoldható egyrészt azért, mert a polgárőrök nem biztos, hogy vállalnák, 
másrészt nem várhatja el senki, hogy ingyen és bérmentve tegyék a plusz feladatot. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat nem bízhat meg polgárőrt, akinek azért fizet, hogy éjszaka járőrözön a 
községben. Ezt csakis polgárőrségen belül, könyvelővel egyeztetve lehet megoldani. Viszont 
az ott keletkező költségek meg magasak és azt nem biztos, hogy a polgárőrség tudja 
finanszírozni. Az önkormányzat támogatást tud nyújtani a szervezetnek. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Kérdezi, hogy ehhez a plusz feladathoz elég-e a polgárőrség létszáma? 
 

Kómár József polgármester 
 

Véleménye szerint nem, mert a mostani tagokból is kevés az aktív szolgálatot teljesítők 
száma. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye, hogy kamerás megoldásban kell gondolkodni. 
 

Juhász Istvánné képviselő; Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A polgárőrség könyvelője nem sok megoldás tud ajánlani erre a problémára. 
 

Kómár József polgármester 
 

Most volt a kábel tv tájékoztatója, ahol rákérdezett a kamerás megoldásra. Azt a választ kapta, 
hogy minden további nélkül megoldható. Ezen a rendszeren már kb.30 helyen működnek úgy 
térfigyelő kamerák, hogy az rá vannak kötve a kiépített kábel rendszerre. Ehhez nincs is 
másra szükség csak egy központi számítógépes rendszerre. Úgy gondolja, hogy 5 db kamera 
elég is lenne a községnek, amely kb. 8 MFt-ba kerülne. Sőt szerinte visszatartó erő lenne az 
is, ha a község bejárataihoz táblákkal jeleznék, hogy kamerákkal ellátott község. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már akkor is előrébb lennék, ha csak a rendszámokat rögzíti a kamera, melyből utána a 
rendőrség el tud indulni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Adácson, mint már említette 70 %-kal visszaesett a bűnözések száma a kameráknak hála. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Polgárőrség 2008. 
évi beszámolóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

27/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi 
Polgárőrség 2008. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról készült beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a támogatott 
szervezetet tájékoztassa. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

II.) Napirendi pont 
 

Tájékoztató a községben végzett családsegítő szolgáltatás 
munkájáról és eredményeiről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a vendégeket. Kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztést kívánják-e még kiegészíteni 
valamivel. 
 

Urbán Barbara családsegítő 
 

Nem kívánja a küldött anyagot kiegészíteni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Jól működik a rendszer. Bár amikor beindult félt, hogyan fognak a lakosok ehhez a 
szolgáltatáshoz viszonyulni. Ez a probléma megoldódott és elmondható, hogy bátran fordul a 
lakosság a családsegítőkhöz, ez tükröződik a beszámolóban szereplő adatokon, és ennek 
nagyon örül. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Beszámolóban szerepel, hogy a fénymásolás problémát okoz. Kérdezi, hogy milyen 
teljesítményű készülékre lenne szükségük a munkájuk során? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Multifunkciós fénymásoló gép ugyan nem drága, de magas a fenntartási költsége valamint 
nagy gép sem férne el abban a helységben, ahol ők dolgoznak. Az önkormányzatnak is van 
egy olyan gépe, amit évekkel ezelőtt pályázaton nyert, de magas volt a fenntartási költsége 
ezért nem is használják az irattárban van. 
 

Kómár József polgármester 
 

Úgy tudja, hogy az csak szkennelni tud, fénymásolni nem. 
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Urbán Barbara családgondozó 
 

Nem olyan sürgős, csak a fénymásolás hiánya az ügyek intézését lassítja, mert így a másolást 
igénylő iratokat elviszik magukkal és a legközelebbi alkalommal tudnak csak az ügyben 
lépni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Továbbá a beszámolóban szerepel, hogy Internetet is szeretnétek, valamint hogy a fűtéssel is 
gondok vannak. Az Internet tekintetében most történik a szolgáltatói csere ugyanis a 
SalgóMoltec-et a UPC megvásárolta. Bár a Műv. Ház-ban Gline-os internet van. Véleménye, 
hogy attól a társaságtól kellene Internetes hozzáférést kérni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A fűtéssel remélhetőleg nyáron megoldódik a probléma. Mert ha a LEADER pályázaton 
nyerünk, a Műv. Ház ablakai mind ki lesznek cserélve.  
 

Urbán Barbara családgondozó 
 

Az ablakon jött be nagyon a hideg, de ha az ablakok ki lesznek, cserélve ez a probléma meg 
oldódik. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke 
 

A pénzmaradvány terhére a fénymásoló gép megoldható szerinte. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy az igényeket a költségvetés tervezésekor jelezzék legközelebb. 
 

Elmondja, hogy a napokban jött egy e-mail, amely arról szólt, hogy pályázni lehet 
Családsegítő Szolgáltatásoknak. Az e-mailt továbbította a Kistérségnek. Kérdezi, hogy 
megkapták-e? 
 

Lőrincz Rita megbízott vezető 
 

Ők azt az e-mailt nem kapták meg. Megkéri a körjegyzőt, hogy legközelebb közvetlenül. 
 

Ilkó-Tóth Andrásné képviselő 
 

Elmondja, hogy a munkahelyén olyan gép van, amely tud faxolni is és fénymásolni is a benne 
lévő festékszalag kb. egy hónapig kitart. 
 

Kómár József polgármester 
 

Viszont a raktárban van kint egy ilyen gép. 
 

Ilkó-Tóth Andrásné, Egyed János és Peterkéné dr. Farkas Andrea kimennek a raktárba 
megnézni a multifukciós gépet. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Jó a kinti gép, alkalmas másolásra is. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A gép megfelel a Családsegítő Szolgáltatás igényeinek. Készítünk róla egy átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet. 
 
György Istvánné képviselő 
 

A táblázatban 3 szám szerepel a hajléktalanságnál a 3. oldalon. Ez azt jelenti, hogy 3 
hajléktalan van a faluban? 
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Urbán Barbara családgondozó 
 

Nem, ez azt jelenti, hogy ebben az ügyben háromszor találkoztunk azzal a személlyel, aki 
ebben az ügyben érintett. 
 

György Istvánné képviselő 
 

A foglalkoztatással kapcsolatos az ott szereplő 97 szám mit jelent, ennyi munkanélkülivel volt 
kapcsolatuk? 
 

Urbán Barbara családgondozó 
 

Nem. Ez a szám azt mutatja, hogy foglalkozással kapcsolatosan bármilyen jellegű 
megkeresés– pl.: önéletrajz írása, munkahelyi probléma kezelése stb.- mind e témakörben 
keletkezett irat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a családsegítő 
szolgáltatás 2008 évi tájékoztatóját szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a Kistérségi Családsegítő 
Szolgáltatás tájékoztatását elfogadta. 
 

A meghívott vendégek távoznak az ülésről. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 19 órakor Nagykökényesen is képviselő-testületi 
ülés lesz a közbeszerzés miatt. Így a herédi ülést akkortól nélküle fogják folytatni. Arra kéri a 
képviselőket, hogy minél gördülékenyebben menjen a mai ülés. A zárt ülésen majd Terényiné 
Dencs Mária ügyintéző helyettesíti őt. 
 
 

III.) Napirendi pont 
 

Buszmegálló áthelyezésére és felújítására kivitelező kiválasztása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Változás történt, mert egy harmadik cég is jelenkezet, de az előterjesztés addigra már kiment. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mind a három cég ugyanazon árazatlan költségvetést kapta meg, amelyet utána kitöltve 
visszaküldtek. A harmadik cég (TRI-BONT Kft.- Sződ) árajánlatában szereplő összegek jóval 
magasabbak, mint az előterjesztésben szereplő két cég ajánlata. (Felolvassa az ajánlatot.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Több szót nem is érdemel. Az első alkalommal kapott árajánlatban benne szerepelt még a 
tornaterem csatornáztatása valamint az iskolai párkányok elkészítése, de miután az iskola 
igazgatója Lőrincz Mária jelezte, hogy ez maguk fogják megoldani ezek a tételek kikerültek 
az árajánlatból. Így a második fordulóra csak ez a két tételre érkezett árajánlat. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy a határozatban a költségvetési keretből hiányzó 19.640,-Ft-ra kérjen a 
vállalkozótól a polgármester engedményt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jó, akkor a határozati javaslat módosítva lesz úgy, hogy a Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az elemi költségvetésben tervezett összeghatárig engedményt kérjen. 
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Egyed János alpolgármester 
 

Lehet árengedményt kérni, csak az ne menjen az elvégezendő munka rovására. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az árengedmény kezdeményezését nem tartja rossz ötletnek, de tavalyhoz képest az árak 
jelentősen megemelkedtek pl.: iskola teraszán lévő lapok ára 450Ft/db-ról 700Ft/db-ra 
emelkedett. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a buszmegálló 
áthelyezésére és a felújítására kivitelező kiválasztását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

28/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belső buszmegálló 
burkolásával és csatornázásával, valamint a Kökényesi úti buszmegálló 
átépítésének munkálataival a KAP-GAR Építő és Szolgáltató Bt-t (Heréd, 
Pusztai u.28., képv. Kapuszta Mihály) bízza meg, az ajánlatában meghatározott 
bruttó 659.640,-Ft összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására és egyben felkéri a polgármestert, hogy az elemi költségvetésben 
tervezett összeghatárig engedményt kérjen. 

 

Határidő: a szerződés aláírására 2009.04.03. 
       a munka elvégzésére  2009.04.24. 

 

Felelős: polgármester 
 
Kómár József polgármester 7 perc szünetet rendel el. 
 
 

VI.) Napirendi pont 
 

Aktuális helyi rendeletek felülvizsgálata 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén már elmondta, hogy a közbeszerzés miatt csak a 
legszükségesebb rendeleteket vizsgálta felül. Amennyiben ideje engedi, tüzetesebben 
felülvizsgálja a helyi rendeleteket, mert év végéig mindet át kell tekinteni EU-s irányelvek 
szerint. Most e két rendelet módosítása indokolt. A térítési díj megállapításáról szóló 
9/2007.(VI.26.) rendeletünk módosítása után érkezett meg a társulásos formában ellátott 
szolgáltatások intézményi térítési díjra vonatkozó kalkulációja. Így a helyi rendeletünket 
ismételten módosítani kell. Eddig a községben egyetlen igény érkezett ilyen jellegű 
szolgáltatásra. Luxusadó tekintetében, pedig a rendelet hatályát veszti, mert 
alkotmánysértőnek bizonyult az alapjául szolgáló törvény. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 



 92

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Az előterjesztésben szereplő két rendelet tervezetet a Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a térítési díjakról szóló 
rendelet módosítását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
 
 

Heréd Község Önkormányzat 
6/2009. (III.31.) 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, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2) bekezdéseiben 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: 
 
1.§ A R. 2. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

(5) A társulásos feladatellátással végzett házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2009. április 1-jétől hatályos díjai a következők: 

 
 1) házi segítségnyújtás 

a) nyugdíjminimum 150 %-a alatti jövedelem esetén 490,- Ft/óra, 
b) nyugdíjminimum 150 %-a feletti jövedelem esetén 720,- Ft/óra, 
c) kedvezmények: 

ca) jövedelemmel nem rendelkező esetén térítésmentes, 
cb) 28.500,- Ft alatti jövedelem esetén 200,- Ft/óra, 
cd) 28.501 – 35.600,- Ft közötti jövedelem esetén 370,- Ft/óra, 
ce) 35.601 – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 490,- Ft/óra, 
cf) 42.751 – 57.000,- Ft közötti jövedelem esetén 600,- Ft/óra, 
cg) 57.001,- Ft feletti jövedelem esetén 720,- Ft/óra. 

 
2) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 245,- Ft/fő/nap. 

 
2.§ A R. 2. § (4) bekezdés i) pontja 2009. március 31-én hatályát veszti, ezzel a j) pont 
számozása i) pontra módosul. 
3.§ (1) Ez a rendelet 2009. április 1-jétől lép hatályba. 
      (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 dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket a következő rendelettel kapcsolatos kérdésük, észrevételük megtételére. 
Mivel nincs a Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
 
 

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

7/2009.(III.31.) RENDELETE 

A LUXUSADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a hatályban lévő rendeletei felülvizsgálata során a luxusadóról szóló 
3/2006. (II.15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület a luxusadóról szóló 3/2006. (II.15.) rendeletét hatályon kívül helyezi, 
mivel az Alkotmánybíróság 155/2008. (XII. 17.) AB határozatával a luxusadóról szóló 2005. 
évi CXXI. törvényt megsemmisítette.  
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 

(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
 

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

V.) Napirendi pont 
 

Közoktatási Infrastrukturális pályázaton való részvétel elhatározása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Lehetőség nyílt arra, hogy az óvoda és az iskola pályázat keretében valósítsa meg a tervezett 
beruházásokat az intézményekben. Elvégezendő feladatok egyike sem engedélyköteles kivéve 
Nagykökényes fűtésrendszerének átalakítása. A pályázat feltétele volt még, hogy ezen 
intézményeknek még 5 évig működniük kell ebben a formában. Fél, hogy Nagykökényes 
ennek a kitételnek esetleg nem fog tudni megfelelni, hogyha nem lesz elég gyermek a csoport 
beindításához. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Bölcsődét kellene kialakítani, mert lesz rá igény. 
 
 
 
 



 94

Kómár József polgármester 
 

Az egyéb napirendi pontban a bölcsödéről még ma szó lesz. Az iskola benyújtott anyagában 
nagyon tetszett neki az indoklás. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Nyomos okot kért a pályázat. Úgy gondolja, hogy az ott szereplő indok annak számít. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felolvassa a pályázati támogatás feltételeit. A hiányzó költségvetési tételeket egyeztetik. 
Az elemi költségvetésbe kerítésre 2 MFt-ot terveztünk. A megoldani kívánt feladat ennél 
lényegesen többe kerülne, ha saját pénzből kerülne megvalósításra. Így viszont a szükséges 
önerőt fedezi az elemi költségvetésben tervezett 2 MFt és még a tartalék egy része. Az 
lényeges, hogy a fő összeg ne haladja meg a 20 MFt-ot intézményenként. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az biztos, hogy a fő összeg nem fogja elérni a 20 MFt-ot intézményenként? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskolánál ez az összeg 7,8 MFt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző ismerteti az iskola pályázati anyagát tételesen. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Az egész terasz tető alá kerül? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Nem csak a bejárati ajtó előtti rész, mert sajnos az eső mindig oda ver és már nagyon tönkre 
van menve az ajtó. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti az óvoda pályázati anyagát tételese, a kőműves költségeket is meg kell bontani. 
Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az elvégezendő feladatokat rangsorolni azért 
kellett, mert nagy a valószínűsége, hogy nem fogják az egész összeget megkapni csak annak 
egy részét és a lemaradt tételek esetleg saját finanszírozásban valósíthatók meg. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Szeretné, ha első helyen az iskola körbekerítése szerepelne utána a belső lépcsők baleset- és 
csúszásmentessé tétele, és utolsó helyen szerepelne a bejárati ajtó és előtető elkészítése. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az iskola szép esztétikus bejárati ajtót szeretne készítetni. A napirendi pontok azért lettek 
megcserélve, mert az iskola kerítés elkészítése is közbeszerzés köteles lesz, mert 
összeszámítani kötelezettség alá esik a TÁJHÁZ és a Műv. Ház felújításával és elérjük a 
közbeszerzésben előírt 15 MFt-os értékhatárt. 
Korábbiakban már többször is tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési 
törvény 2009. április 1.-től megváltozik, aminek következtében megszűnik a meghívásos 
közbeszereztetés. A közbeszereztetéssel megbízott cég az iskola kerítése közbeszereztetését is 
vállalja a LEADER pályázati anyag mellett és ezért nem kérnek plusz pénzt. 
Továbbra is az a véleménye, hogy bármekkora összeget is nyer, az önkormányzat ezen a 
pályázaton azzal csak nyerhet, hiszen ezeket a munkákat saját pénzből kellene megvalósítani. 
Így az önkormányzat a felmaradó összeget másra tudja fordítani. 
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Az óvodából megérkezett az anyag az előterjesztés kiküldése előtt így az ott elvégezendő 
feladatokra szánt összegek már szerepeltek a kiküldőt testületi anyagban. De az ott szereplő 
összegekben történt egy kis változás, amelyet a pénzügyi munkatársak kértek – külön 
tételekre kell bontani - az elszámolhatóság végett. 
 

Felolvassa a változásokkal módosított határozatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Közoktatási 
Infrastrukturális pályázaton való elindulásának módosított határozati javaslatát szavazásra 
teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

29/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzat, mint a Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes 
Általános Iskolai, valamint Heréd-Nagykökényes Óvodai Intézményfenntartó 
Társulások székhely önkormányzata pályázat benyújtását határozza el a 
8/2009.(II.26.) ÖM rendelet 5.§-a szerinti óvodák, általános iskolák 
infrastrukturális fejlesztése tárgyában az alábbi rangsorolt célokra: 

 

A) Herédi Napközi Otthonos Óvoda és Tagóvodája (OM azonosító: 
200524) 
1. Nagykökényesi tagóvoda fűtéskorszerűsítése, egyedi fűtési mód 
kiváltása 
Összköltség: br. 2.347.147,-Ft 
20% önerő:            469.430,-Ft 

 

2. Herédi székhely óvoda konyha vizesblokk felújítása, kőműves munkái, 
csempézés, előtető 
Összköltség: br. 5.450.327,-Ft 
20% önerő:        1.090.066,-Ft 

 

3. Herédi székhely óvoda mosdók vizesblokk felújítása 
Összköltség: br. 2.589.335,-Ft 
20% önerő:   br.   517.867,-Ft. 

 

4. Óvodai konyhai eszköz és udvari játék 
( nettó: 1.091.900 Ft)  (br. 541.880.- Ft) 
Összköltség:  1.633.780,-Ft 
20% önerő:       326.756,-Ft 

 

B) Általános Iskola (OM azonosító: 200525) 
1. iskolaudvar körbekerítése baleset és vagyonvédelmi okokból 
összköltség: br. 5.911.658,-Ft 
20% önerő:       1.182.332,-Ft 

 

2. lépcsők baleset-, csúszásmentesítése 
összköltség: br. 1.020.485,-Ft 
20% önerő:          204.097,-Ft 

 

3. bejárati előtető 
összköltség: br. 859.800,-Ft 
20% önerő:        171.960,-Ft 

 

A Képviselő-testület 
 

- vállalja a 2011/12 tanévig a létszámfeltételek teljesülését, 
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- nyilatkozza, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig 
eredeti rendeletetésének megfelelően hasznosítja, feladat ellátási helyét 5 évig 
nem szünteti meg, 
- a pályázathoz szükséges 20% önerőt elemi költségvetésében, az 
általános és céltartalék keretek terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat 
benyújtására. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 2009.04.03. 

 
 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mivel a nagykökényesi Tagóvodára is pályázunk így a 2009. évi Finanszírozási Megállapodás 
kiegészítésre szorul. A következő határozat az önerőhöz való hozzájárulást rögzíti, melyben a 
nagykökényesi önkormányzat vállalja, hogy az ott keletkező költségeket megfizeti a herédi 
önkormányzatnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Finanszírozási 
Megállapodás kiegészítéséről szóló írásos határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 

30/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda Nagykökényes Tagóvodája fűtéskorszerűsítésére, egyedi 
fűtési mód kiváltására benyújtandó ÖM infrastrukturális pályázathoz 
kapcsolódó önerő vállalása alapján az óvoda 2/2009.(I.26.) sz. Heréd-
Nagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott 2009. évi 
finanszírozási megállapodását a következők szerint egészítik ki: 

 

- A Megállapodás kiegészül a következő 11. ponttal: 
„11. Az óvoda feladat ellátási hely épületei felújításával kapcsolatos pályázati 
önerőt a tulajdonos önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják. A 
tagóvodára jutó önerőt és az egyéb járulékos költségeket (pl.: közbeszerzési 
eljárás költsége) Nagykökényes Község Önkormányzata a tagóvoda beruházási 
költsége arányában a gesztor önkormányzatnak a költségek felmerülésétől 
számított 8 napon belül megfizeti.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Finanszírozási Megállapodás 
módosítás társult önkormányzattal elfogadásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 



 97

VI.) Napirendi pont 
 

2009. évi önkormányzati közbeszerzési terv elfogadása és a LEADER pályázati 
közbeszerzési eljárás megindítása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnos az étkeztetés is közbeszerzés köteles lesz, mert meghaladja a közbeszerzési törvény 
által megállapított árubeszerzés határt, azaz a nettó 8 MFt-ot. Ez ügyben is a közbeszerzési 
tanácsadó segítségét kérte. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző behívja a meghívott közbeszerzési tanácsadót 
Képviselő-testület tagjai és Dr. Dóka Zsolt bemutatkoznak egymásnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a vendéget. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

• Az előző ülésen elfogadta a Képviselő-testület, hogy közbeszerzés lebonyolításával a 
Perfectus Kft-t bízza meg. A törvény értelmében minden év április 15.-ig köteles az 
önkormányzat közbeszerzési tervet készíteni és azt elfogadni. A közbeszerzési 
feladatokkal a Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot bízza meg. Ilyen jellegű 
Bizottság már tavaly is volt, de változást javasol személyi összetételében: 

♦ Bizottságnak ne legyen tagja továbbra sem a polgármester és a körjegyző 
csak tanácskozási joggal lesznek jelen. 

♦ Bizottság négy tagja egyrészt áll a közbeszerzési tanácsadóból, másrészt a 
Képviselő-testület tagjaiból, akiknek szakértőknek kell lenni. 

• LEADER pályázatunk benyújtása után tudtuk, hogy minden további ilyen jellegű 
munkánk közbeszerzés köteles lesz, mert átlépjük a törvény által megszabott 
értékhatárt jelen esetben a nettó 15 MFt-ot. 

• Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Versegen tartott közbeszerzési tájékoztatón 
elhangzottakról, melyet a Perfectus Kft. ingyen biztosított a környező településeknek. 

• Utak és járdák esetében nagy valószínűséggel a nettó 15 MFt-os értékhatárt nem 
fogjuk elérni, mivel sajnos egyre biztosabbnak látszik, hogy az ÉMOP pályázatunk 
nem nyert. Továbbá nem számítandó össze a magasépítészeti munkákkal. 

• Felhívja a figyelmet arra, hogy ez csak terv, ami azt jelenti, hogy nem kötelező ezen 
feladatok teljes körű végrehajtása. Mivel ezek pályázati pénzekből kerülnének 
megvalósításra, így a pályázat sikertelensége esetén nem kötelező az 
önkormányzatnak a tervben feltüntetett összes munka elvégzése, a Közbeszerzési tv. 
ezt lehetővé teszi. 

• Törvényességi ellenőrrel, Lánchídi Csabával is egyeztetett Egerben, a tőle kapott 
információkat megosztja a Képviselő-testülettel. 

 

Kómár József polgármester 
 

A körjegyző ismertette az eljárás szakmai oldalát, melyből azt állapította ő meg, hogy Bíráló 
Bizottságot kell létrehozni. Átadja a szól Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadónak. 
 

Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel a közbeszerzési eljárás folyamatát és a lebonyolítás menetét. 
 

• Tervezés, mely egyrészt egy nagyobb volumenű építési beruházásból, másrészt pedig 
az önkormányzat étkeztetésének árubeszerzésből tevődik össze. A Kbt. értelmében 
a szolgáltatásoknál nettó 8 MFt-os míg az építkezéseknél nettó 15 MFt-os 
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értékhatárig nem kell közbeszerzést kiírni. Az önkormányzat költségvetését látta 
és abban szerepel egy nagy építkezési beruházás. Javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy három részre tagolva kerüljön meghirdetésre. Ezen megoldás 
több vállalkozó bevonását teszi lehetővé. Élelmiszer beszerzés tekintetében 
tételekre lehet bontani a közbeszereztetést, biztosítva ezzel a jól bevált beszállítók 
megtartását. 

• Szabályozás tekintetében a Kft. készített egy saját szabályzatot. Ismerteti a 
közbeszerzési szabályzat legfontosabb elemeit. 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

• Szeretné kijavítani, hogy az iskolakert kerítése nem felújítás lenne, hanem a meglévő 
területen belül egy kisebb lekerítés lesz az iskola részére. A külső kerítés felújítása 
teljesen kimaradt a pályázatból, mert arra már nem maradt pénz. 

 

Kapuszta János képviselő megérkezett így a Képviselő-testület tagjainak száma 8 főről 9 főre 
emelkedett. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a közbeszerzési terv valamint a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása 
kerüljön elfogadásra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

• Első lépésként javasolja, hogy a közbeszerzési terv kerüljön elfogadásra. 
• Második lépésben a Bíráló Bizottság tagjai kerülnek megválasztásra. 
• Harmadik lépés, pedig a Közbeszerzési Szabályzat kerüljön elfogadásra. A most 

megindításra kerülő eljárás még a 2005-ben elfogadott és a tavalyi évben módosított 
Szabályzat biztosít lehetőséget. Az új szabályzat április 1.-től lép életbe. 

 

A Bíráló Bizottság tagjai a mai vagy holnapi nap folyamán lebonyolítják az előkészítő 
eljárást. 
 

Kómár József polgármester 
 

• Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság a Képviselő-testületi ülés után üljön össze és tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 

• Javaslatot kér a tagok személyét illetően. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kiküldött határozati javaslat módosul, mert a Közbeszerzési Munkacsoport helyett 
mindenütt Bíráló Bizottság szerepel. Valamint, hogy a Bizottságnak a polgármester és a 
körjegyző ne tagja legyen, hanem csak tanácskozási joggal vesznek részt a Bizottság 
munkájában. A Bizottság tagjai Dr. Dóka Zsolt –jogi és közbeszerzési szakértő illetve a 
Képviselő-testület tagjai közül Egyed János - tárgyi szakértő, Juhász Istvánné - pénzügyi 
szakértő és még egy személy szükséges. Kérdezi, hogy ki szeretne még-e Bizottság tagja 
lenni? Tavalyi Bizottság tagja volt még Kovács József képviselő úr. Kérdezi a képviselőt, 
hogy most is vállalja-e a feladatot? 
 

Kovács József képviselő 
 

Nem vállalja a feladatot, felajánlja másnak ezt a lehetőséget. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkérdezi Papp Ákos képviselőt, hogy vállalná-e a tagságot? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Igen, elvállalja a tagságot. 
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Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 

Véleménye, hogy két alkalom elég lesz a bizottsági eljáráshoz. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Felolvassa a módosított határozati javaslatot. Kérdezi Dr. Dóka Zsolttól, hogy az előkészített 
határozat beszerzés tárgya és egyéb feltételei ebben a formában megfelelnek-e? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Javításra van szükség a kerítés hossza tekintetében, mert az előterjesztésben 170 fm szerepel, 
ami valójában csak 140 fm. 
 
Kovács József képviselő 
 

Kérdezi Lőrincz Mária iskolaigazgatótól, hogy ha az iskola le lesz kerítve ki fogja biztosítani 
azt hogy az ifjúság nem fogja azt is megrongálni, mivel a szabad mozgást elveszik ezáltal 
tőlük. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Tájékoztatja a képviselőt, hogy a jelenlegi formában nem tudják megoldani a gyermekek 
szakszerű felügyeletét, valamint egészségük megóvását. Úgy gondolja, hogy az iskolának 
joga van saját tulajdonát megvédeni és megóvni az illetéktelen behatolókkal szemben, ami 
most nem megoldott, ezért nem ért egyet a képviselő úr véleményével. Továbbá mivel az 
iskola az önkormányzat tulajdona bármilyen baleset történik ott, az önkormányzat felel a 
balesetért. Így a Tantestület és a saját nevében elmondja, hogy nagyon örülnének, ha a 
lekerítés a közeljövőben megvalósulna. 
 

Kómár József polgármester 
 

5 éve téma az iskola lekerítése. Az ő véleménye is az, hogy a kerítéssel egyrészt ez az igény 
végre teljesül, másrészt az épület állaga (pl.: a terasz) nem fog ilyen gyorsan romlani mint 
most. Nem gondolja, hogy ez még mindig vita tárgya lehetne. A LEADER pályázat keretében 
az iskolakert olyan formában lesz helyreállítva, hogy az iskola is fog zöld területtel 
rendelkezni, ahol a szünetekben a gyermekek játszhatnak, valamint a kerti sétány része úgy 
lesz kialakítva, hogy az ifjúság találkozóhelye lehet, mivel pihenőhelyek és padok lesznek 
kihelyezve. 
 

Kovács József képviselő 
 

A mai ifjúság már nem foglalkozik azzal, hogy miben tesz kárt pl.: a buszmegállónál 
kihelyezett padok esetében stb. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ha abból indulnánk ki, amit a képviselő úr mond, Heréden semmit nem lenne szabad 
készíteni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezért lesz szükség a kamerákra, mert akkor a közterületek felügyelete is meg fog oldódni. 
A közbeszerzési tervben is történik változás, az iskolakert rekonstrukció (2.963.710 Ft) és a 
tájház kerítés (120108 Ft) összegét is fel kell tüntetni. A Pénzügyi Bizottság véleményezte a 
közbeszerzési tervet, bár Juhász Istvánné elnök még nem mondta el az ott elhangzottakat 
javasolják, hogy az élelmiszer beszerzésnél 4 évente kerüljön a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra. 
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Kómár József polgármester 
 

A kisebb vállalkozásokat és boltokat, amelyek jobb minőségű árut tudnának biztosítani az 
eljárás ki fogja zárni. 
 

Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 

• Tapasztalata, hogy lényeges összegeket lehet közbeszereztetéssel megspórolni. 
Valamint nem biztos, hogy a kisebb vállalatok és boltok kiszorulnak ez által, mert a 
törvény lehetőséget ad arra, hogy akár tételesen is szétszedhető legyen az árubeszerzés 
biztosítva ezzel a kisebb vállalatok és boltok érvényesülését is. 

• Javasolja, hogy határozatlan időre inflációkövetéssel kikötve jöjjenek létre a 
szerződések, mert így mód van a beszállítóval történő szerződés felbontáshoz -ha nem 
vagyunk elégedettek- jogkövetkezmények nélkül. Ebben az esetben, ha az elején 
letisztázódnak a dolgok a későbbiek során nincs szükség nagyobb változtatásokhoz. 
Természetesen, ha a jogi szabályozás változik, akkor a szerződések is változnak. 

Kómár József polgármester 
 

Véleménye, hogy a közbeszerzési törvényben szereplő értékhatárok nagyon alacsonyak. 
 

Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 

Igen, ezzel teljesen egyetért, de hát a törvény a mérvadó. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Nagyon sok kérdésre választ kapott, de maradt még egy-kettő, amire szeretne választ kapni. 
Azt kérdezi, hogy a közbeszerzési eljárás után, ha szerződést köt az óvoda a beszállítóval, 
akkor máshonnan már nem is rendelhet pl.: alulrendelés esetén? 
 
Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 
Igen, akkor máshonnan nem rendelhet. Erről az oldalról kicsit rugalmatlan a törvény. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az élelmezési beszerzések kapcsán több helyről érdeklődött, de a korábbi nézetekkel 
ellentétben a szociális étkeztetést is bele kell venni. Azt az információt kapta, hogy az Állami 
Számvevőszék az önkormányzatok ellenőrzésekor külön figyelmet szentel az élelmiszer 
közbeszerzési kötelezettség értékhatárainak betartására. Kérdezi Papp Ákos képviselőt, hogy 
az elhangzottak alapján továbbra is javasolja-e a 4 éves kiírást vagy elfogadja a határozatlan 
idejű szerződéseket, mert a Pénzügyi Bizottsági ülésen ő javasolta ezen kitételt. 
 
Papp Ákos képviselő 
 
Egyet ért a határozatlan idejű kiírással. 
 

 
Felolvassa a változásokkal kiegészített határozatot a körjegyző. 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a közbeszerzési terv 
módosított határozatát szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza:  
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31/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzata megtárgyalta a LEDER III. ütem keretében 
benyújtott Tájház és Művelődési Ház felújítása tárgyú építési beruházás, 
valamint az ezzel egybeszámítandó Iskolakert kerítés létesítés közbeszerzési 
előterjesztését valamint a 2009. évi közbeszerzési tervet. 

 

1. A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a Tájház és Művelődési 
Ház felújítása, iskolakert parki sétány felújítása és az Iskolakert kerítés 
létesítés tárgyú építési beruházásra a Közbeszerzési törvény 48. § (2)-(3) 
bekezdéseinek alkalmazásával a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény nélküli 
egyszerű eljárás kerüljön lefolytatásra, az eljárás megindulását megelőzően 
a Kbt. és a Közbeszerzési Szabályzat szerinti Bíráló Bizottság alakuljon, amely 
felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja az eljárási, felelősségi és 
dokumentálási rendet, az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint 
megtegye az előírt eljárási cselekményeket. 

 

A Bíráló Bizottság a következő összetétellel jön létre: 
- Egyed János alpolgármester a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 
         - Juhász Istvánné, PÜB Elnöke pénzügyi szakértő 
         -  Papp Ákos képviselő 
- dr. Dóka Zsolt (Perfectus Kft.) jogi és közbeszerzési szakértő 

 

A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz: 
Kómár József polgármester 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 

 

2. A Képviselő – testület egyetért abban, hogy az egyszerű közbeszerzési 
eljárásra az alábbi társaságok kerüljenek meghívásra:  
1./ VIKTÓRIA ÉPKER Kft (2173. Kartal. Bocskai út 9.) 
2./ ZAGYVA BAU Kft (3031 Zagyvaszántó Arany J.út 21.) 
3./ BERECZKI ÉS TÁRSA Kft. (3011 Heréd Kökényesi út 34.) 
4./ TRI-BONT Kft (2134 Sződ Csörögi út 3.) 
3. A Képviselő-testület e határozat mellékletét képező 2009. évi közbeszerzési 
tervet elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot a hirdetmény nélküli 
egyszerű eljárás, a kivitelező kiválasztására a Képviselő-testületi döntés 
előkészítésére. 

 

Határidő: 2008. 03.31 (ajánlattételi felhívás megküldésére) 
Felelős: Bíráló Bizottság a körjegyző útján 
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1. sz. melléklet 

Heréd Község Önkormányzata                          
(3011 Heréd, Rákóczi út 39.) 

2009. évi összesített közbeszerzési terve 
 

Közbeszerzési eljárások várható száma: 2 db 
 
1. 
Beszerzés tárgya:  

 

Heréden 
 

1. rész Tájház felújítása 
 

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki 
sétány felújítása 

 

3. rész: Iskola kerítés létesítése tárgyú építési beruházás 
 

Beszerzés mennyisége: 
Heréden 
1. rész Tájház felújítása 
Heréd  
377 hrsz. 
A tájház alapozása, falai, födémszerkezetei, kéményei, nyílászárói, 
tetőszerkezete, valamint a tetőlécezés és a héjalás kerül felújításra. Az 
újonnan falazott faszerkezetek alá betonsáv alap készül, melyet 
monolit vasbeton talpkoszorú egészít ki. Megtörténik a vályog falazat 
pótlása, megerősítése, új falazatok készítése. A nyílászárókat cserélni, 
és felújítani kell.  
A tájház kerítése is felújításra kerül. A kerítés kialakítása során 
oszlopok elhelyezése, kapuk, és kerítés kialakítására kerül sor. A 
faanyagokat beépítés előtt légmentesítő anyaggal és 
gombamentesítővel kell kezelni, beépítés után a látszódó fafelületek 
pácolást kapnak barna színben. 
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert 
parki sétány felújítása 
Heréd  
323; 324; 325/6 hrsz. 
Művelődési ház és környezetének felújítása: A homlokzat és annak 
vakolat felújítása során hőszigetelés és külső színezés is történik. Az 
épület körüli járdák a középülethez méltó térburkolattal kerülnek 
lefedésre, ezzel párhuzamosan fizikai akadálymentesítés is 
végbemegy. A meglévő nyílászárók cseréjére kerül sor.   
Iskolakert parki sétány felújítása: Új elemekkel, utcabútorokkal (padok, 
hulladéktárolók) történő kiegészítés, szilárd szegélyelemek között 
kiépített murvaburkolat. A zöldfelület élővilága is megújul.  
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3. rész: Iskola kerítés létesítése  
Heréd  
323.hrsz. Iskola  

 

Iskola udvar lezárása: Az iskola udvar funkcionális használatának 
biztosítása , a bitumenes pálya és szűkebb környezetében kapukkal 
ellátott kerítés létesítése. Hossza 140 m. Beton alapba rögzített 
oszlopokhoz fogatott előre gyártott  fém kerítés elemekből.  

 

Beszerzés cpv kódja:  
45212300-9 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése 
45214200-2 Iskolaépületek kivitelezése 

 

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:  
 

1. rész Tájház felújítása , kerítés létesítése 
Nettó 2.750.104 Ft nettó: 120108 Ft 
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki 
sétány felújítása 
nettó 16.467.570 Ft     nettó: 2.963.710 Ft 

 

3. rész: Iskola kerítés létesítése  
nettó 4.926.382  Ft 

 

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján: - 

 

Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: nettó 27.209.874 Ft 
 

Eljárási rezsim: A Kbt. negyedik része szerinti eljárás  
 

Eljárásfajta: hirdetmény nélküli egyszerű, tárgyalás nélkül 
 

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2009. március 
 

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi 
rendje és az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerint 

 

Beszerzés pénzügyi fedezete: Az 1. és 2. feladatokra 5.088.001 Ft 
saját forrás a Képviselő-testület 1/2009. (I.7) Képviselő-testületi 
határozata alapján, a többi a benyújtott LEADER III. tengely pályázati 
támogatásból, az iskola kerítésére 1182 eFt+ Áfa saját forrás az elemi 
költségvetésben tervezett, a többi ÖM infrastrukturális pályázatból 
tervezett. 

 

Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési 
tanácsadó a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)  

 

2. beszerzés tárgya óvoda főzőkonyha élelmiszer nyersanyag áru 
beszerzés 
2009. évi elemi költségvetésben tervezett összeg óvodai étkezésnél 
2526 eFt, iskolai élelmiszer 4006 eFt, munkahelyi és 
vendégétkeztetésnél 1090 eFt, szociális étkeztetésnél 1344 eFt, 
összesen nettó 8.966 eFt.. Határozatlan idejű szerződéskötés rész 
ajánlattételi lehetőséggel. 
Beszerzés megindításának tervezett időpontja 2009.04.-05.hó  
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Közbeszerzési 
szabályzat elfogadását szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza:  
 

32/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja azzal, hogy abban a 
Közbeszerzési Munkacsoport szövegrész helyett mindenütt Bíráló Bizottság 
megnevezés szerepeljen. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a 
2009.04.01.-től induló közbeszerzések során az e határozattal elfogadott 
Szabályzat szerint járjanak el. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 

Kómár József polgármester 
 

A Bizottság az ülés után akkor össze is fog ülni. 
 

Dr. Dóka Zsolt távozik az ülésről. 
 
 

VII.) Napirendi pont 
 

2009. évi önkormányzati közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Ez ismételten egy kötelezően előírt anyag, mely most került elsőnek kidolgozásra. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Szociális Kerekasztal megvitatta és a Munkanélküli Központ Hatvani Kirendeltsége 
véleményezte, amely alapján reálisnak és megvalósíthatónak mondható a terv. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Költségvetésünket csak a 9 oldalon szereplő összeg érinti. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előzőekben volt egy kisebb kommunikációs zavar – abban hogy az önkormányzatnak 
mennyit is kell fizetni a munkások után -, de az már tisztázódott. A szakmai anyagok eltérően 
tartalmazták, de a bér 95 %-át, és az 50 %-os mértékű járulék 95%-át is megtéríti az állam. 
 
Kovács József képviselő 
 

Kérdezi, hogy ki fogja ellenőrizni a közmunkásokat? 
 
Kómár József polgármester 
 

Még nem tudja. A munkások közül lesz egy ember kiemelve, akinek a feladata lesz az 
emberek felügyelete. 
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Kovács József képviselő 
 

Tavaly is őtőle kérdezték nagyon sokan, hogy ki ellenőrzi a közmunkásokat.? 
 
György Istvánné képviselő 
 

Az majd az összetételen fog múlni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nemcsak a közterület rendbetétele szerepel a munkák között, hanem az intézmények festése is 
és ha esetleg lesz érettségizett közöttük, akkor akár ügyviteli feladatra is alkalmazunk 
közmunkást. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskolában csak abban az esetben lesz így festés, ha arra megfelelő ember végzi, ellenkező 
esetben nem tart igényt a festésre. 
 
Kómár József polgármester 
 

Az majd tényleg csak a Munkanélküli Központ által kiküldött listából fog kiderülni. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2009. évi 
önkormányzati közfoglalkoztatási terv elfogadását szavazásra teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

33/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
mellékletét képező, a Munkaügyi Központ és a Szociális Kerekasztal által 
véleményezett és elfogadásra javasolt 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervet a 
Szociális törvény, a módosított 1993. évi III. tv. 37 /A § (1) bek-ben foglalt 
jogkörében elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Terv Magyar 
Államkincstárnak megküldéséről gondoskodjon. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmunkások terv 
szerinti foglalkoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: terv megküldésére. 5 nap 
      foglalkoztatásra: 2009. évben folyamatosan  
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 

 
VIII.) Napirendi pont 

 

Általános iskola IMIP módosítása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Beszélt Laminé Antal Éva közoktatási szakértővel, aki azt mondta, hogy nem kell 
véleményeztetni a módosítást, elfogadható. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Igen, így tudja ő is. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Általános Iskola 
IMIP módosítását szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

34/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közoktatási 
társulás tagja az Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja e 
jegyzőkönyv mellékletét képező módosítást a Köotv., a mód. 1993. évi 
LXXIX. tv. 102.§ (2) f) pontja alapján jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az IMIP módosítás társult 
önkormányzatokkal történő elfogadtatásáról és az intézmény értesítéséről 
gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: értesítésre 15 nap, elfogadásra 30 nap 

 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi Lőrincz Mária iskolaigazgatót, hogy a társult önkormányzatoknak a módosított IMIP 
el lett-e küldve? 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Utána fog nézni. 
 
 

IX.) Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 

A.) Selejtezési Bizottság létrehozása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Létre kell hozni egy Selejtezési Bizottságot, akik az önkormányzat tulajdonában lévő 
tárgyakat és berendezéseket leselejtezik. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Különösen az elektromos berendezéseket, mert holnap kerül sor az elektromos 
hulladékszállításra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy ki tudna részt venni a Bizottságban? Olyanok 
jelentkezését várja, akik itthon vannak a gyors lebonyolítás végett. Javasolja Samu Alfonznét, 
György Istvánnét, Ilkó-Tóth Andrásnét. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Selejtezési Bizottság 
létrehozását szavazásra teszi. 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
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35/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 
intézményeinél a leltározással összefüggő selejtezési feladatok ellátására 
Selejtezési Bizottságot hoz létre.  

 

A Képviselő-testület a Selejtezési Bizottság 
Elnökének: 
Samu Alfonzné képviselőt,  
Tagjainak: 
György Istvánné és 
Ilkó-Tóth Andrásné képviselőket választja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a Bizottság működését, 
feladatellátását készítse elő. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
B.) Szoborkertben és az Iskola udvarán fakivágásra valamint a volt ún. 

”Cigánygödör”-ben tuskótalanításra Zsomboly Kft. megbízása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Ez a vállalkozó tette rendbe a fákat az Ifjúság utcában tavaly. Az iskola is jelezte, hogy van 
egy kiszáradt fa az iskola udvarán. Így a két fát 40.000,-Ft+ÁFA/db áron vágja ki. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az ajánlat szerint 5.400,-Ft+ÁFA/db áron szedik ki a volt ún. „Cigánygödör”-ben a fák 
gyökereit. 
 

György Istvánné képviselő 
 

Tóth Istvánnál is van egy életveszélyes fa, amelyik ha kidől, rádől az ő házukra, valamint fél 
méter magasan már felnyomta a járdát, amin már nem is lehet közlekedni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a fák kivágásra és a 
tuskótalanításra Zsomboly Kft megbízását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

36/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testület árajánlata alapján a szoborparkban 
engedélyezett 1 db jegenyenyár kivágását, valamint az Iskola udvarában nem 
közterületen lévő veszélyes száraz fa kivágását 40.000,-Ft+ÁFA/db árért, és a 
volt ún. „Cigánygödör”-ben 20 db nyárfatuskó kimarását ( 30 cm * 20 db*180 
Ft) összesen 108.000 Ft+ÁFA áron, azaz mindösszesen 188.000 Ft + Áfa 
vállalkozói díjért megbízza a Zsomboly Kft-t. 

 

A Képviselő-testület a tuskótalanítás költségét az elemi költségvetésben 
tervezett előirányzat terhére, a fakivágásokhoz szükséges 63.000 Ft + Áfa 
többletköltséget a tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a tuskótalanítási és 
fakivágási munkák határozat szerinti megrendelésére. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 30 nap 
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C.) Szélpark Kft. beszámolója 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Mindenki megkapta azt a beszámolót, amit a Szélparkosok küldtek. A múlt héten itt jártak a 
hivatalban és közölték, hogy új befektetőt találtak. Mi kértük, hogy készítsenek egy 
beszámolót a Testület részére. Ez a beszámoló megérkezett és kiküldtük, valamint a 
legközelebb megjelenő újságban is szerepelni fog. 
 
 

D.) Műv. Ház termeinek használatra való kiadás módosítása 
 
Kómár József polgármester 
 

Felolvassa a korábbi határozatot. A körjegyző kérte, hogy nevesítsük meg azon eseményeket, 
amire a Műv. Ház nem kér bérleti díjat, mert jelenleg ez pontatlan a régi határozat szerinti 
stb.-vel. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Véleménye szerint a régi testületi határozat az iskolára diszkriminatívan szabályozza, hogy 
kinek, mennyiért adja ki a tornatermet. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Véleménye, hogy csak így küszöbölhető ki, hogy a tornaterem ne kerüljön rongálók kezébe. 
Ezért szól úgy, hogy csak herédiek számára biztosít bérleti lehetőséget. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A törvény ezt már megkülönböztetésnek veszi, amit az Európai Unió tagjaként nem tehetünk 
meg. Nem szabad különbséget tenni helyi, nem helyi szerint. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

De azért a herédi lakosoknak kedvezményt adhat az iskola. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem, mert már az is megszűnt, majd visszatérünk erre.  
 
Felolvassa a Műv. Ház használatáról szóló határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a képviselő tagokat, hogy ebben a formában elfogadható-e a javaslat? 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Műv. Ház termeinek 
használatáról szóló határozatot szavazásra, teszi. 
 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  



 109

37/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház és 
Könyvtár helyiség használatával, bérbeadásával kapcsolatban hozott 
16/2007.(II.12.) sz. határozatát a következőkkel egészíti ki: 

 

„ - A Műv. Ház termeinek használatát a Képviselő-testület ingyenesen 
biztosítja országos és helyi politikai-, választási eseményekhez kapcsolódóan 
egységesen bármely szervezet részére.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a művelődési 
előadót értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

E.) Bozsik Istvánné jubileum ügyében 
 
Kómár József polgármester 
 

Az óvodából érkezett egy megkeresés, hogy Bozsik Istvánné részére szeretnének emlék pakett 
adni, amely mellé anyagi elismerést is szeretnének társítani, mivel arany diplomás lesz ez 
idén. Egyetért az anyagi elismeréssel. Tavaly volt Hatvanban is ilyen rendezvény, amin jelen 
volt. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az anyagi támogatással egyetért. De ő már nem önkormányzati dolgozó ezért nem tudja, 
hogy milyen jogcímen fogja tudni az önkormányzat elkönyvelni a támogatást. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ő azt javasolja, hogyha van rá mód 50.000 Ft-ot szeretne adni erre az alkalomra. Kérdezi az 
óvodavezetőtől, hogy mikor szeretnék ezt a jutalmat átadni? 
 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Június 5-én Pedagógus Napkor. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megígéri, hogy utána fog nézni, hogy milyen jogcím alkalmazható és vissza fog a Képviselő-
testület erre térni. Esetleg általános határozatot is lehetne hozni az ilyen oklevelek adásához, 
hogy mennyi jutalom társuljon. 
 

F.) Tájékoztatás a rehabilitációs hozzájárulás ügyében 
 
Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Testületet, hogy az önkormányzat eddig mindig fizetett rehabilitációs 
hozzájárulást, amiről most kiderült, hogy nem kellett volna fizetnie. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A mostani bevalláskor merült fel a kérdés, hogy az intézményi dolgozói létszámot hogyan 
kell összeszámítani, milyen jogi szabályozás érvényesül ilyenkor. Ekkor derült ki számára a 
Foglalkozási törvényből, hogy az Önkormányzatnak eddig sem kellett volna ezt a 
hozzájárulást fizetnie. Beszélt APEH-os ügyintézővel, aki először a teljes önkormányzati 
létszám összeszámítását tartotta szabályosnak, de a törvényi értelmezésünkre azt ajánlotta, 
hogy kérdezze meg állásfoglalásban.  
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Ő meg is tette és a március 13-án érkezett APEH állásfoglalás alapján tényleg nem kellett 
volna rehabilitációs hozzájárulást fizetni, mert minden jogi személy intézmény, külön 
munkáltató, és a 20 fő meglétét külön-külön kellett volna számítani függetlenül attól, hogy 
van-e adószámuk vagy sem. Emiatt 5 évre visszamenőleg kérték meg a visszaigénylést, ennek 
összege 1.192.000 Ft lett. Reméli az APEH elfogadja az önrevíziónkat. 
 
Kómár József polgármester 
 

Köszöni a tájékoztatást. Ez gyakorlatilag 1,2 MFt pluszt jelent az önkormányzatnak. Az 
áprilisi ülésen már most mondja, hogy javasolni fogja, hogy ez az összeg kerüljön 
jutalomként szétosztásra. Egyben bejelenti, hogy saját maga részére nem tart igényt jutalomra. 
Viszont a dolgozók maximálisan teljesítették munkájukat, ezért javasolja, hogy legyen 
jutalom. Áprilisban a pénzmaradványkor közel 20 MFt áll a Képviselő-testület 
rendelkezésére. Ennek az összegnek a felhasználásáról teljes mértékben a Képviselő-testület 
dönt. Felkéri a képviselőket, hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy mire szeretné ezt az 
összeget felhasználni. Bár egy részének a felhasználása már előre ki van jelölve pl.: utak és 
járdák felújítására, községi rendezvények finanszírozására stb. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogyha az ÉMOP pályázatunk nem fog nyerni, a 
céltartalékból is fog pénz – az önerő - felszabadulni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Somfai Péter tervezővel és a Közlekedési Hatósággal is felvette a kapcsolatot, mert szeretné, 
ha a József Attila utca és az Árpád utca útja csökkentett költségvetéssel kerülne 
megvalósításra. Valamint felhatalmazást szeretne kérni, hogyha tényleg nem nyerünk az 
ÉMOP pályázaton, akkor Somfai Péter, tervezőt szeretné megbízni azzal hogy elkészítse e 
munkálatok új terveit ajánlata szerint 100.000 Ft+ÁFÁ-ért. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elmondja, hogy a pályázatíró Kroda Kft. nem kapott semmit, mert sikerdíjas volt. 
 
 

G.) Kihelyezett ülés megbeszélése 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy az előző hármas ülésen elfogadták, hogy az áprilisi 
ülés az iskolában lesz megtartva. Szeretné, ha tényleg kihelyezett ülés lenne, valamint 
felvállalja a kihelyezett ülés előkészítését. Kérdezi még, hogy mikor fog kezdődni az ülés? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Délután 5 órakor kezdődik a hármas ülés, 6 órakor a kettes ülés és utána visszajövünk ide, 
mert a herédi ülés elején zárt ülés is biztos, hogy fog lenni. 
 
 

H.) Tóth Hajnalka telek ügyében tájékoztató 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Dr. Veres Andrástól megkaptuk egy levelet, melyben közölte velünk, hogy Tóth Hajnalka 
nem tudja kifizetni a fennmaradó két részletet. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, hogy az elmaradt két részletet behajtsa és 
jelzálogjog, elidegenítés és terhelési tilalom van a telken. Ez biztosíték az önkormányzat 
részére. Abban az esetben, ha más indít végrehajtási eljárást, a végrehajtó meg fogja keresni 
az önkormányzatot, hogy kíván –e bekapcsolódni ebbe az eljárásba és akkor csatlakozunk. 
 
 
 

I.) Közútkezelő tájékoztatója 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkezdték a kátyúk betömését mindenki láthatta. 
 
Kovács József képviselő 
 

Ezeken az utakon már nem is lehettet rendesen közlekedni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ennél többet már az önkormányzat nem tud tenni. 
 
 

J.) Falunappal kapcsolatban 
 
Kómár József polgármester 
 

Kérdezi György Istvánné képviselőt, hogy akkor most augusztus 21. vagy 22. legyen a 
Falunap? 
 
György Istvánné képviselő 
 

Nem tudta felhívni a lehetséges fellépőket így nem tud pontos időpontot mondani. Azt tudja, 
hogy augusztus 21-én nem tudnak jönni az ecsédiek. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Falunap szervezése az elkövetkező ülésnek napirendi pontja, ezt akkor részletesen meg 
lehet beszélni, mivel úgyis egy szervező bizottságot tervezünk létrehozni, aki szervezi és 
felügyelni a rendezvényt. 
 
 

K.) Tájékoztatás kábel tv-ről és internetről 
 
Kómár József polgármester 
 

Június 1-tól a UPC fogja szolgáltatni a Kábel tv-ét és az internetet, mert megvásárolta e két 
céget. 43 csatornát fognak biztosítani és árban is hasonló lesz, mint a mostani. Jelentős 
változás viszont, hogy az analóg adás mellett digitális adást is tud biztosítani. 
 
 

L.) Családi Napköziről tájékoztató 
 
Kómár József polgármester 
 

Katulic Péterné, magán vállalkozó személyesen is megkereste az önkormányzatot, hogy 
elmondja nekünk úgy döntött, mégis beindítja a Családi Napközit. Szeretne a Herédi 
Hírmondóban is hirdetni. Örül ennek a lehetőségnek. 
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M.) Olajtartály ügyben tájékoztatás 

 
Kómár József polgármester 
 

Jól tettük, hogy a betömetés érdekében nem intézkedtünk , mert a Mérésügyi Hivatalból kint 
jártak és felmérték a helyzetet. A Mérésügyi Hivatal értesítette a Környezetvédelmi 
Felügyeletet. A Környezetvédelmi Felügyelet is ki fog jönni és hivatalból el fognak járni. 
Megtiltották, hogy a gödröt betemessük, talajmintát kell először venni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elmondja, hogy írt a Mérésügyi Hivatal vezetőjének egy sürgetést és erre volt válasz ez a 
felmérés. 
 
 

N.) Herédi Hírmondóban való közérdekű hirdetéssel kapcsolatban 
 
Peterkéné dr. Farka Andrea körjegyző 
 

Mint már polgármester úr említette Katulic Péterné szeretne hirdetni a helyi újságban. 
Elmondtuk neki, hogy erre jelen pillanatban nincs mód, mert a Képviselő-testület még nem 
döntött arról, hogy közérdekű hirdetés jelenjen-e meg az újságban. Kérdezi a Képviselő-
testületet, hogy kíván-e határozatot hozni arról, hogy engedélyezi az újságban az ilyen jellegű 
hirdetések megjelentetését és a hirdetések mennyibe kerüljenek? 
 
Kómár József polgármester 
 

A környező települések újságai is teli vannak ilyen hirdetésekkel. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Ha van mód és lehetőség arra, hogy közérdekű hirdetések is megjelenjenek javasolja, hogy 
hozzon a Képviselő-testület egy határozatot, melyben leírja, hogy milyen feltételek mellett 
engedélyezi a hirdetést a Herédi Hírmondóban. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Javasolja, hogy legyen 3.000 Ft +ÁFA az ¼ oldalas hirdetés díja. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi 
Hírmondóban való hirdetési lehetőséget szavazásra, teszi. 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
 

38/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Hírmondó 
újságban lehetőséget biztosít arra, hogy a közérdekű hirdetményeken túl 
magán jellegű hirdetések jelenjenek meg. 

 

A hirdetések díját ¼ oldal terjedelemben 3.000 Ft+ÁFA összegben határozza 
meg. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a hirdetések, befizetéséről 
gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: folyamatos 



 113

Kómár József polgármester 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző átment a Nagykökényesre testületi ülésre. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


