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11-13/2009. 
 

 
 

Jegyzőkönyv 
 

 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. július 9-én megtartott rendkívüli 

üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 
107/2009.(VII.9.) Ált. Iskola és Óvoda gazdálkodási megállapodásokról 
108/2009.(VII.9.) Élelmiszer közbeszerzési eljárás indításáról 
109/2009.(VII.9.) Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 

módosításáról 
110/2009.(VII.9.) Út- és járdafelújítások elhatározásáról 
111/2009.(VII.9.) Általános Iskola osztálylétszám határok emeléséről 
112/2009.(VII.9.) Óvoda nyári zárvatartásának jóváhagyása 
113/2009.(VII.9.) Kistérség térfigyelő rendszerhez csatlakozásról 

 
Rendelet száma: Tárgy: 

12/2009.(VII.10.) Térítési díj módosítása Áfa változás miatt 
13/2009.(VII.10.) Ivóvíz rendelet módosítása Áfa változás miatt 

 
 
2009. július 24. 
 
 

Kómár József      Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester       körjegyző 

 
 
 
 

Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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11-13/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2009. július 9 -i rendkívüli üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, Ilkó-Tóth Andrásné, 
Juhász Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József és Samu 
Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Lőrincz Mária iskolaigazgató; 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető. 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Testület határozatképes, mert a 
megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Papp Ákos képviselő jelezte, hogy a 
Testületi ülésen nem tud részt venni. György Istvánné képviselő jelezte, hogy az üléshez a 
későbbiek folyamán csatlakozik. 
 

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására. 
 

A Képviselő-testület a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

Napirend 
 

I. Napirendi pont 
 

Helyi önkormányzati rendeletek módosítása ÁFA változás miatt 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

A rendeletek módosítását az indokolja, hogy július 1-jétől az ÁFA változott. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A pénzügyes előadók továbbképzésén külön felhívták a figyelmüket, arra hogy csak abban az 
esetben tudja az önkormányzat bevételeit beszedni, ha módosítja rendeleteit az Áfa 
változásnak megfelelően.  
 

Kómár József polgármester 
 

A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkéri Juhász Istvánné képviselőt a 
Bizottság elnökét, hogy az elhangzottakat ismertesse a Képviselő-testülettel. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A rendeletekben a díjak csak azzal az 5 %-kal emelkednek, amit az Áfa változás indokolttá 
tesz. Az alapdíjak nem változnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat többi rendeletét nem kell módosítani, mert azok az Áfá-t nem tartalmazzák 
kiszámítva, sem %-osan. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a térítési díjról szóló 
rendelet Áfa változás miatti módosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a következő rendeletet hozza:  
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Heréd Község Önkormányzat 
12/2009 (VII.10.) 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.§ (1) bekezdésében, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az ÁFA 2009.07.01.-től történt emelkedésére 
figyelemmel „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.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) 2009.07.01.-től az alábbi intézményi térítési díjakat kell alkalmazni: 
 

Norma Rezsi  25%ÁFA               Térítési díj 
    
a) Óvodai étkeztetés 267 Ft  + 67,- Ft      =334 Ft/nap 
b) Iskolai étkeztetés (3-szor) 321 Ft  + 80,- Ft      =401 Ft/nap 
c) Általános iskolai menza 206 Ft  + 52,- Ft       =258 Ft/ebéd 
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.    206 Ft  + 261 Ft + 117,- Ft  =584 Ft/ebéd 
e) Vendégétkeztetés 206 Ft  + 261 Ft + 117,- Ft  =584 Ft/ebéd 
f) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont ca) pontja esetében)    208 Ft/ebéd 
g) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont cb) pontja esetében)   250 Ft/ebéd 
h) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv. 3. sz. mell. 11. pont cc) pontja esetében)   318 Ft/ebéd 
i) Szociális étkeztetés kiszállítási díja              190 Ft/alk.” 

 
2.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2009. július 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 
 
 

 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az ivóvízről szóló 
rendelet Áfa változás miatti módosítását szavazásra teszi. 
 
 
 

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

13/2009.(VII.10.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 17/2008.(XII.16.) rendelete 

módosításáról 
 

A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 11.§. (1) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelemmel az ÁFA 2009.07.01.-től történt 
emelkedésére -, mint árhatóság, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak 
megállapításáról szóló 17/2008.(XII.16.) rendelete ( a továbbiakban: R.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 
 

A R. 1. § 1. pontjában az ivóvízdíj bruttó összege „bruttó: 291,60 Ft/m3”-ről „bruttó: 303,75 
Ft/m3”-   re, a R. 1. § 2. pontjában a csatornadíj bruttó összege „bruttó: 242,40 Ft/m3” -ről 
„bruttó: 252,50 Ft/m3”-re módosul. 
 

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendeletben meghatározott bruttó díjakat 2009. július 1. napjától kell alkalmazni. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 

 
k.m.f. 

 

 Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
 

II. Napirendi pont 
 

Költségvetési szerek közötti megállapodások jóváhagyása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztésben leírtaknak megfelelően szükséges az alapító okiratok mellé csatolni az 
önkormányzat és az intézmények közötti megállapodásokat. Az Óvodai megállapodást a 
nagykökényesi Képviselő-testület is jóváhagyta. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri az intézményvezetőt, az iskolaigazgatót és a képviselőket kérdésük, észrevételük 
megtételére. Mivel nincs a költségvetési szervek közötti megállapodások jóváhagyását 
szavazásra teszi. 
 

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

107/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete, mint a Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint a 
Herédi Általános Iskola és a Herédi Napközi Otthonos Óvoda önállóan 
működő költségvetési szervek irányító szerve az államháztartás működési 
rendjéről szóló mód. 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 14.§ (6) b.) pontjában 
megállapított jogkörében eljárva jóváhagyja a Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség és a Herédi Általános Iskola valamint a Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőség és a Herédi Napközi Otthonos Óvoda között a pénzügyi 
gazdasági feladatok ellátásáról szóló munkamegosztásra és felelősségvállalás 
rendjére vonatkozó -e jegyzőkönyv mellékletét képező- megállapodásokat. 
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a megállapodások aláírásáról 
és a MÁK-hoz megküldésről gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 8 nap 
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III. Napirendi pont 
 

Óvoda élelmiszer-beszerzésére közbeszerzési eljárás indítása 
 

(Határozati javaslat írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Bővebb előterjesztés nem lett a határozati javaslat mellé kiküldve, de véleménye hogy a 
határozati javaslat mindent tartalmaz. A Képviselő-testület is tud róla hogy az élelmiszer-
beszerzés közbeszerzés köteles lett, mert átlépte az óvoda nyersanyag beszerzése a nett 8 MFt 
értékhatárát. A közbeszerzést György Istvánné készíti elő az óvodavezető segítségével. Nagy 
feladat ez, mert minden árucsoport külön kerül kiírásra így 2-2,5 hónapnyi munkát igényel, de 
tudta szerint már a vége felé jár a közbeszerzés előkészítésének. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felháborítónak tartja az alacsony közbeszerzési értékhatárt. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Való igaz, hogy alacsonyak a különböző munkák beszerzési értékhatárai valamint hogy 
ezeket az önkormányzatnak össze is kell számítania, ami azt jelenti, hogy két jelentősebb 
munka után már el is éri az értékhatárt pl.: ha a CÉDE pályázatunk nyer, újra kell kiírni 
közbeszerzési eljárást, mert a LEADER pályázatunkkal már átléptük az ottani nettó 15 MFt-
os értékhatárt. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri az intézményvezetőt és a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel 
nincs az óvoda élelmiszer-beszerzésére közbeszerzési eljárás indítását szavazásra teszi. 
 

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

108/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda főzőkonyha 
élelmiszer nyersanyag áru beszerzés tárgyában hirdetménnyel induló, 
tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárást indít. 

 

Az eljárásban a Közbeszerzési Bizottság a következő összetétellel jön 
létre: 
- Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető, közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértő 
- György Istvánné élelmezésvezető, közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 
- Juhász Istvánné PÜB elnöke, pénzügyi szakértő 
- dr. Dóka Zsolt (Perfectus Kft.) közbeszerzési és jogi szakértő 
A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz: 
Kómár József polgármester 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 

 

A közbeszerzés becsült értéke nettó összegben: 8.966 eFt /év, azaz 
határozatlan idejű szerződésre tekintettel nettó 35. 864 eFt/ 4 év. (HUF) 
 

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tájékoztatja Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt, hogy beszélt Dr. Dóka Zsolttal, aki 
azt mondta hogy szabadságuk15-én telik le és utána megindítják az eljárást. 
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IV. Napirendi pont 
 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 
módosítása 

 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A társulásoknak ugyanúgy mint az önkormányzatoknak módosítaniuk kellett az alapító 
okirataikat, ezért küldte a Hulladékgazdálkodási Társulás is a módosítást csak az előző ülésről 
elkésve. Az előterjesztéshez a határozati javaslatnak csak egy része lett kiküldve, mert a csak 
az önkormányzatokat felsoroló oldalakat kihagyatta.  
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010-től jelentősen emelkedni fog a 
hulladékszállítás díja. A mostani szerződésük köti a szállítót, hogy az előre megállapodott fix 
összegért szállítsák a szemetet, így a drágulást csak jövőre lehet majd érzékelni. Az emelést 
az indokolja, hogy a környéken megszűnnek a hulladéklerakó helyek és költséges lesz a 
Hejőpapi hulladék-lerakóhelyre való szállítás. 
 

Kovács József képviselő 
 

Akkor ez most árajánlatot is tartalmaz? Nem csoda, hogy a többség a határba hordja a 
szemetet, az oda hordott szemetet meg takarítsa el, aki akarja. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez most csak az alapító okirat módosítása, a többit a polgármester csak tájékoztatásként 
mondta el a Képviselő-testületnek. 
 

Kómár József polgármester 
 

A gond ott kezdődik, hogy ők diktálják a feltételeket, és mi nem tehetünk semmit. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítását szavazásra teszi. 
 

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

109/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, 
Dobó István Tér 2.) alapító okiratának módosítását 2009. július 1-jei hatállyal 
az alábbiak szerint. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 

 

„ALAPÍTÓ OKIRATOT 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

I. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 
Eger, Dobó István tér 2.) Alapító Okirata (továbbiakban: Alapító Okirat) az 
alábbi preambulummal egészül ki: 

 

„A 2.) pontban nevesített települési önkormányzatok képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-17. §-ai, 
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény (a továbbiakban: Kszjtv.) 1. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adják ki:” 

 

II. Az Alapító Okirat 1.) pontjának megnevezése és szövegezése az alábbiak szerint 
változik: 
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„1.) A költségvetési szerv 
 a) Neve: Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
b) Székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. 
c) Alapításának éve: 2003.” 

 

III.  Az Alapító Okirat 2.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„2.) A költségvetési szerv alapítói (fenntartói) és a létrehozásáról rendelkező határozat(ok) 
számai: 

 
Ssz. Megnevezés Ir. szám Székhely 

    
1.  Aldebrő Önkormányzata 3353 Aldebrő, Arany János út 1. 
             - 19-20-21/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
2.  Andornaktálya Önkormányzata 3399 Andornaktálya, Rákóczi F. út 65. 
             - 33-34-35/2007.(IV23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
3.  Apc Önkormányzata 3032 Apc, Erzsébet tér 1. 
             - 26/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
4.  Ároktő Önkormányzata 3467 Ároktő, Széchenyi út 75. 
             - 25-26-27/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
5.  Bodony Önkormányzata 3243 Bodony, Liget út 2. 
             - 24/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
6.  Boldog Önkormányzata 3016 Boldog, Kossuth út 8. 
             - 34-35-36-37-38/2007. (….) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
7.  Buják Önkormányzata 3047 Buják, Kossuth u. 9. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

8.  Bükkábrány Önkormányzata 3422 Bükkábrány, Vöröshadsereg u. 32. 
             - 39/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
9.  Bükkszék Önkormányzata 3335 Bükkszék, Szabadság tér 2. 
             - 130,131,132/2007. (05.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
10.  Bükkszenterzsébet Önkormányzata 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199. 
             - 32,33,34/2007. ( IV.26) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
11.  Csány Önkormányzata 3015 Csány, Kossuth út 2. 
             - 16,17,18,19,20/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
12.  Demjén Önkormányzata 3395 Demjén, Kossuth Lajos tér 1. 
             - 41,42,43/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
13.  Ecséd Önkormányzata 3013 Ecséd, Szabadság út 139. 
             - 56/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
14.  Eger MJ Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér 2. 
             - 146-147-148/2007. (IV.26.) sz. Közgyűlési határozat 

- Közgyűlési határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
15.  Egerbakta Önkormányzata 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 
             - 46-47-48/2007. (V.9.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
16.  Egercsehi Önkormányzata 3341 Egercsehi, Egri út 8. 
             - 29-30-31/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
17.  Egerszalók Önkormányzata 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. 
             - 44,45,46/2007. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
18.  Egerszólát Önkormányzata 3328 Egerszólát, Egri út 2. 
             - 32/2007. (IV.23.) Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
19.  Egyházasdengeleg Önkormányzata 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 79. 

- …/2007. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

20.  Erdőkövesd Önkormányzata 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. 
             - 37,38,39/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
21.  Erdőkürt Önkormányzata 2176 Erdőkürt, Kossuth u. 51. 
             - 18,19,20/2007. (IV.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
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22.  Erdőtarcsa Önkormányzata 2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1. 
             - 20-21-22/2007. (V.8.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
23.  Fedémes Önkormányzata 3255 Fedémes, Petőfi út 117. 
             - 15,16,17/2007. (IV.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
24.  Feldebrő Önkormányzata 3352 Feldebrő, Kossuth út 31. 
             - 42,43,44/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
25.  Felsőtárkány Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101 

- …/2007. (…….) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

26.  Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
             - 170,171,172/2007. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
27.  Héhalom Önkormányzata 3041 Héhalom, Petőfi u. 1. 
             - 43-44-45/2007. (V.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
28.  Hejőkürt Önkormányzata 3588 Hejőkürt, Szent István u. 62. 

- …/2007. (……..) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

29.  Heréd Önkormányzata 3011 Heréd, Rákóczi F. út 39. 
             - 57,58,59/2007. (V.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
30.  Hevesaranyos Önkormányzata 3322 Hevesaranyos, Petőfi út 1. 
             - 17-1, 17-2/2007. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
31.  Hort Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 
             - 76,77,78/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
32.  Istenmezeje Önkormányzata 3253 Istenmezeje, Nefelejcs út 18. 
             - 44-45-46/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
33.  Ivád Önkormányzata 3248 Ivád, Ivády Sándor tér 5. 
             - 38-39-40/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
34.  Jászfényszaru Önkormányzata 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 
             - 53,54,55/2007. (IV.15) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
35.  Kál Önkormányzata 3350 Kál, Szent István tér 2. 
             - 28,29,30/2007. (05.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
36.  Kálló Önkormányzata 2175 Kálló, Kossuth u. 16. 
             - 20,21,22/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
37.  Kápolna Önkormányzata 3355 Kápolna, Kossuth út 12. 
             - 73,74,75/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
38.  Kerecsend Önkormányzata 3256 Kerecsend, Fő út 55. 
             - 30,31,32,33/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
39.  Kerekharaszt Önkormányzata 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
             - 27,28,29,37/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
40.  Kisbágyon Önkormányzata 3046 Kisbágyon, Szabadság u. 21. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

41.  Kisfüzes Önkormányzata 3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2. 
             - 12,13,14/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
42.  Kisköre Város Önkormányzata 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. 
             - 59/2007. (V.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
43.  Kompolt Önkormányzata 3350 Kompolt, Kápolnai út 28. 
             - 22,23,24/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
44.  Lőrinci Város Önkormányzata 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 
             - 30-40-41/2007. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
45.  Maklár Önkormányzata 3397 Maklár, Templom tér 7. 
             - 37,38,39/2007. (IV.26) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
46.  Mátraballa Önkormányzata 3247 Mátraballa, Iskola u. 5. 
             - 11,12,13/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
47.  Mátraderecske Önkormányzata 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. 
             - 18,19,20/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
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48.  Mezőkeresztes Önkormányzata 3441 Mátrakeresztes, Dózsa György út 38. 
             - 17/2007. (V.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
49.  Nagykökényes Önkormányzata 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. 
             - 15,16,17/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
50.  Nagytálya Önkormányzata 3398 Nagytálya, Kossuth u. 34. 
             - 19-20/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
51.  Nagyút Önkormányzata 3357 Nagyút, Szabadság tér 1. 
             - 22-23-24/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
52.  Nagyvisnyó Önkormányzata 3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 12. 
             - 38,39,40/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
53.  Noszvaj Önkormányzata 3325 Noszvaj, Kossuth út 1. 
             - 48,49,50/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
54.  Novaj Önkormányzata 3327 Novaj, Rákóczi F. út 3. 
             - 32-33-34/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
55.  Ostoros Önkormányzata 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 
             - 35/2007. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
56.  Palotás Önkormányzata 3042 Palotás, Kossuth u. 1. 
             - 26,27,28/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
57.  Parád Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth u. 91. 
             - 29-30-31-32-33/2007. (V.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
58.  Pétervására Város Önkormányzata 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 
             - 36,37,38/2007. (IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
59.  Recsk Önkormányzata 3245 Recsk, Kossuth u. 165. 
             - 38/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
60.  Rózsaszentmárton Önkormányzata 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1. 

- …/2007. (…...) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

61.  Sajóhídvég Önkormányzata 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
             - 11/2007. (III.29.) és 21/2007. (V.2.) sz. Képviselő-testületi határozat 
             - Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
62.  Sirok Önkormányzata 3332 Sirok, Borics Pál út 6. 
             - 24-25-26/2007. (IV.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
63.  Szajla Önkormányzata 3334 Szajla, Kertész u. 2. 
             - 56,57,58/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
64.  Szarvaskő Önkormányzata 3323 Szarvaskő, Rákóczi út 1. 
             - 14,15,16/2007. (IV.17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
65.  Szentdomonkos Önkormányzata 3259 Szentdomonkos, Szabadság u. 48. 
             - 20,21,22/2007. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
66.  Szilvásvárad Önkormányzata 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7. 

- …/2007. (…..) sz. Képviselő-testületi határozat 
- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 

67.  Szirák Önkormányzata 3044 Szirák, Petőfi u. 31. 
             - 65,66,67/2007. (V.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
68.  Szúcs Önkormányzata 3338 Szúcs, Kossuth út 50. 
             - 24,25/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
69.  Taktaharkány Önkormányzata 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. 
             - 25-26-27/2007. (IV.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
70.  Tarnalelesz Önkormányzata 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. 
             - 66,67/2007. (V.03.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
71.  Tarnaméra Önkormányzata 3284 Tarnaméra, Árpád u. 10. 
             - 58/2007. (V.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
72.  Tarnaszentmária Önkormányzata 3331 Tarnaszentmária, Egri út 2. 
             - 9-10-11/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
73.  Terpes Önkormányzata 3333 Terpes, Rákóczi F. út 23. 
             - 19/2007. (IV.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
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74.  Tibolddaróc Önkormányzata 3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. 
             - 9/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
75.  Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. 
             - 1944-5/2007.69/ Ökth. 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
76.  Tófalu Önkormányzata 3354 Tófalú, Kossuth u. 16. 
             - 28-29-30/2007. (IV.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
77.  Vanyarc Önkormányzata 2688 Vanyarc, Veres Pálné u. 54. 
             - 25,26,27/2007. (V.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
78.  Váraszó Önkormányzata 3254 Váraszó, Rákóczi út 1. 
             - 16,17,18/2007. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
79.  Verpelét Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73. 
             - 53-54-55/2007. (IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
80.  Zagyvaszántó Önkormányzata 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1. 
             - 48,49/2007. (V.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

- Képviselő-testületi határozat száma: …/2009. (……...) sz. határozat 
 

A költségvetési szerv alapítói jogosultak a Kszjtv. 8. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott alapítói – irányítási jogok gyakorlására a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével.„ 

 

IV. Az Alapító Okirat 3.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„3.) Az alapítók által meghatározott közfeladata:  
Az alapítók a tagönkormányzatok közigazgatási területén keletkezett települési 
szilárd-hulladék kezelésének megoldására, hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére, 
valamint a közigazgatási területükön található elavult, önkormányzati tulajdonú 
települési szilárd-hulladék lerakók előírásszerű rekultivációs feladatainak elvégzése 
céljából hozták létre és tartják fenn az önkormányzati társulást, mint költségvetési 
szervet.” 

 

V. Az Alapító Okirat 4.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

 
„4.) A költségvetési szerv tevékenységei:  

 

4.1) Alaptevékenysége: 
 

Alaptevékenységi szakágazat: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 
 

TEÁOR’08 szerinti: 
- 6820      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
- 5819      Egyéb kiadói tevékenység 
- 7022      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
- 7739      Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
- 8413      Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 
2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 
Szakfeladat száma és megnevezése Szakfeladat száma és megnevezése 
- 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és 

felújítása 
- 421100 Út, autópálya építése 

- 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

- 522110 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása 

- 701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása - 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 - 683200 Ingatlankezelés 

- 751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége - 841124 Területi általános végrehajtó 
igazgatási tevékenység 

 
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
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- 902113 Települési hulladékok kezelése, 
köztisztasági tevékenység 

- 381101 Települési hulladék összetevőinek 
válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

 
- 381102 Egyéb nem veszélyes hulladék 
összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

 - 381103 Települési hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése 

 
- 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék 
vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

 - 382101 Települési hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 

 - 382102 Egyéb nem veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása 

 - 383201 Nem veszélyes hulladék anyagában 
történő hasznosítása 

 - 383202 Nem veszélyes hulladék 
energiatartalmának hasznosítása 

 - 841354 Területpolitikai támogatások és 
tevékenységek 

- 751889 Gazdasági- és területfejlesztési feladatok  
- 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
 

 - 581900 Egyéb kiadói tevékenység  
 - 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 - 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése  

 - 841325 Építésügy, területpolitika területi 
igazgatása és szabályozása 

 
 
4.2) Kiegészítő és kisegítő tevékenysége:                Kiegészítő tevékenysége: 
2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 
Nem folytathat. Nem folytathat. 
 
 
                                                                                  Kisegítő tevékenysége: 
 2010. január 1-től: 
 - 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 
- 749914 M.n.s. gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatás 

 

 A kisegítő tevékenységek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban: 5 % 

 
 
4.3) Vállalkozási tevékenysége: 
2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 
Nem folytathat. Nem folytathat. 

 A vállalkozói tevékenységek arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban: 0 % 
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VI. Az Alapító Okirat 5.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„5.) Illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, kivéve, ha 
a közös cél megvalósítása érdekében más önkormányzattal vagy önkormányzati 
társulással kerül kapcsolatba, továbbá, ha a regionális integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása, működtetése kapcsán a tagönkormányzatok közigazgatási 
területén kívül kell tevékenységet kifejtenie.” 

VII. Az Alapító Okirat 6.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„6.) A Kszjtv. 8. § (2) bekezdés b) – h) pontjai szerinti irányítási jogokkal felruházott 
irányító szerv neve, székhelye: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsa (3300 Eger, Dobó István tér 2.)” 

 

VIII. Az Alapító Okirat 7.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„7.) Típus szerinti besorolása: 
a) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. 
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési 
szerv. 
c) A gazdálkodási feladatai ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3300 Eger, Dobó István tér 2.)” 

 

IX. Az Alapító Okirat 8.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„8.) A költségvetési szerv vezetőjének, vezető testületének választási rendje: 
 

A Társulási Tanács a tagjai sorából elnököt és két elnökhelyettest választ, amely a 
Társulás munkáját a Társulási Tanács ülései közötti időszakban mint Elnökség 
irányítja. A Társulást az elnök képviseli. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása 
legfeljebb 5 éves határozott időre, illetve a polgármesteri tisztségük megszűnéséig 
tart. Az elnök és az elnökhelyettesek megválasztásához, visszahívásához a Társulási 
Tanács ülésén jelenlévő képviselők által képviselt szavazati jogok összessége alapján 
számítottan a szavazatok több mint 2/3-a szükséges (minősített többség).” 

 

X. Az Alapító Okirat 9.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint változik: 
 

„9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyaira a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
rendelkezései az irányadóak.” 

 

XI. Az Alapító Okirat 10.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint 
változik: 

 

„10.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
- az Eger belterületi 10525/11 és 10525/12 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok 

(egri hulladék átrakó állomás); 
- a Hatvan külterületi 055/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (hatvani hulladék 

átrakó állomás); 
- a Kompolt belterületi 1363/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; 
- a Hejőpapi külterület 073/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (regionális 

hulladéklerakó).” 
XII. Az Alapító Okirat 11.) pontjának címe és szövegezése az alábbiak szerint 

változik: 
„11.) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsát illeti meg.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a határozatról a Társulást 
értesítse. 

 

Felelős: Körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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V. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpelláció é egyebek 
 

 Út és járdafelújítások elhatározásról 
 

(Határozati javaslat írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Az ÉMOP pályázatunk nem nyert így nem számíthatunk ezen munkák elvégzéséhez 
támogatásra, azt saját erőből kell megvalósítani, mivel jogerős építési engedélyeink vannak 
ezekre a munkákra. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy tegyenek még javaslatot út-és 
járdafelújításokra. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a költségvetésben tervezett összeget. Az út- és járdafelújítások költsége még csak 
becsült, majd a polgármester felhívja Lőrincz Lajos műszaki ellenőrt, aki felméri a 
szükségletet készít nekünk költségbecslést. Most az kellene eldönteni, hogy melyik út- és 
járdaszakaszok kerüljenek felújításra, és kitől kérjünk árajánlatot. Kéri a Képviselő-testületet, 
hogy jelöljenek meg vállalkozókat, akik közül a legjobb ajánlatot tevővel a munkát szeretnék 
elvégeztetni. 
 

Egyed János alpolgármester 
 

Kérdezzük meg Lőrincz Lajos műszaki ellenőrt, hogy ő kit ajánlana nekünk. 
 

Kómár József polgármester 
 

3-4 vállalkozó már nála is jelentkezett. Véleménye, hogy olyan vállalkozók kellenek, akik jó 
minőségű munkát végeznek. Nincs semmi értelme úgy kiadni a munkát, hogy azt pár év 
múlva újból kelljen kezdeni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezért van az 1 éves bejárás is, hogy lehessen kérni a munkák javítását.  
 

Kómár József polgármester 
 

Javaslatot kér a Képviselő-testülettől a meghívandó vállalkozókra és út- és járdaszakasz 
felújításra. 
 

Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

Tabán utca egyik fele, Hatvani út páratlan oldala és a kápolnától a Petőfi utcáig tartó 
járdaszakasz. 
 

Kovács József képviselő 
 

A felújításhoz használt aszfalt maradékból vagy zúzalékból a Táncsics utca bejáratát is meg 
lehetne javítani, mert ott is már hatalmas a gödör. A gyógyszertárnál, ahol a csőtörés volt úgy 
van hagyva a híd, azt a Vízmű mikor fogja rendbe tenni? Ha ott baleset lesz, mi leszünk érte a 
felelősek. Továbbra is lehetetlen esős idő után megállni a Lottózónál ott aszfalt maradékkal a 
gödröket fel lehetne töltetni. Ugyanez a helyzet a postánál is. A kiemelt tartály helye sincs 
betúrva a gyermekek ott játszanak az is balesetveszélyes. 
 

(Polgármester felhívja Lőrincz Lajos műszaki ellenőrt.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Lőrincz Lajos műszaki ellenőr azt javasolja, hogy hívjuk meg a HE-DO Kft (Abasár)-t, a 
GER-DOR Kft. (Hatvan)-t és a EGÚT Rt. (Eger)-t. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez nem lesz közbeszerzés köteles, ha nem éri el az út és járdafelújítás a nettó 15 MFt-ot, de 3 
árajánlatot kell kérni. Kérdezi, hogy minden munkát egy vállalkozó végezze el vagy esetleg 
bontsuk meg, ezzel több vállalkozónak adva munkát? 
 

Samu Alfonzné körjegyző 
 

Egy vállalkozónak adjuk ki az egész munkát, mert így jobban megéri dolgozni vele. 
 

Kovács József képviselő 
 

Véleménye, hogy egy vállalkozót bízzunk meg a munkákkal és így a felelősség is az övé. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az út- és 
járdafelújítások elhatározását szavazásra teszi. 
 

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

110/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetés, valamint a 2008. évi gazdálkodási pénzmaradvány terhére 
elhatározza az alábbi önkormányzati utak felújítását:  

 

- Árpád utca teljes hosszában 
- József Attila utca teljes hosszában 
- Kápolna utca az ABC mögötti területen 
- Rákóczi út megsüllyedt burkolatának felújítása 
- Általános Iskola melletti parkoló kialakítása 
- Tabán utca páratlan oldala, Hatvani út páratlan oldala, Sport utca (a 

Kápolnától a Petőfi utcáig tartó szakasza) utcákban járdafelújítások. 
 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosított 
útépítési engedélynek megfelelő műszaki tartalommal az alábbi 3 vállalkozótól 
kérjen a közbeszerzési értékhatárt (nettó: 15 MFt-ot) el nem érő munkálatokra 
árajánlatokat a Képviselő-testület soron következő ülésére: 
 HE-DO Kft (Abasár) 
 GER-DOR Kft. (Hatvan) 
 EG-ÚT Rt. (Eger) 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009.09.14. 

 

Kómár József polgármester 
 

A Táncsics utcát teljesen le kell aszfaltozni hamarosan. A Vízművel beszélt a csőtöréssel 
kapcsolatosan azt mondták várni kell még egy kicsit megereszkedik ott a terület. De most már 
az eső megtette jótékony munkáját így már tényleg elvégezhető a munka. 
 

 Herédi Általános Iskola osztálylétszám határok emelése 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A törvény adta keretet több osztályban túl fogjuk lépni így 20%-os túllépési engedélyezést 
kell adni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Szeptemberben 203 fővel indul az újtanév. 
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Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Már 206 fővel indulunk, mert még most jöttek hatvani szülők három gyermeküket beíratni.   
A gyermekek a gyöngyösi „Waldorf” típusú iskolába jártak, de valószínű, hogy be fog zárni 
az iskola és a család szeretne Herédre költözni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A nagykökényesi testületi ülésen is napirenden volt az iskolai létszámok. Török polgármester 
úr megjegyezte, hogy abban az esetben, ha a létszám túl magas lesz, akkor elsőnek azokat a 
gyermekeket kell felvenni akik, a társulás területéről jönnének. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Már többször is előfordult, hogy lettek tanulók máshonnan elutasítva. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Általános 
Iskola osztálylétszám határok emelését szavazásra teszi. 
 

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

111/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-
Nagykökényes-Kerekharaszt Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás székhely önkormányzata az intézményvezető kérelmére a 
közoktatásról szóló mód. 1993. évi LXXIX. tv. (Köotv.) 102. § (2) bek. c) 
pontja alapján a 2009/2010. tanévre a Köotv. 3. sz. mellékletében 
meghatározott maximális osztálylétszámoktól valamennyi évfolyamon 
engedélyezi a 3.sz. mell. II.7. pontja szerinti 20 %-os eltérést. 
 
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az 
intézményvezetőt értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 2009. 08. 31. 

 
 
 

 Herédi Napközi Otthonos Óvoda nyári zárvatartásának jóváhagyása 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az óvoda létszám- és bérgazdálkodás ellenőrzése során a belső ellenőr észrevétele volt, hogy 
a Képviselő-testületnek határozatban kell évente elfogadnia a nyári zárvatartást is. Az 
ellenőrzések során mindhárom intézményünkben mindent rendben találtak, törvényes 
működést állapítottak meg, csak kisebb hiányosságok vannak, amelyek pótolhatók. Az 
intézményvezető idén is bejelentette írásban a zárva tartás idejét 2009.06. 29.-08.02.-ig. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda nyári zárvatartását szavazásra teszi. 
 

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

112/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Heréd-
Nagykökényes Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhely 
önkormányzata az intézményvezető javaslata alapján a közoktatásról szóló 
mód. 1993. évi LXXIX. tv. (Köotv.) 102. § (2) bek. a) pontja alapján a 
2009. évi nyári zárva tartását 2009. 06.29-től 2009.08.02.-ig hagyja jóvá. 
 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az 
intézményvezetőt értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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 Közoktatási intézményeink infrastrukturális pályázattal kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Sajnos nem nyert a pályázatunk. A minisztériumi értesítés szerint mind tartalmilag, mind 
formailag rendben volt, de a többszörös igények miatt forráshiányra hivatkozással nem tudtak 
minket támogatásban részesíteni. Az iskolakerítésre így már meg is lehet kötni a szerződést a 
Viktória Épker Kft-vel és el lehet kezdeni a munkát saját erőből, amely tervezve lett a 
költségvetésbe. Az óvodánál az előtetőt közmunkásunk fogja elkészíteni, csak az anyagot kell 
megvennünk. 
 
 
 

 21. számú főúttal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Elmondja a Képviselő-testületnek, hogy szerdán volt egy tájékoztatón a 21. főút bővítésével 
kapcsolatban. Négy sávosra fog bővülni az átjárókat pedig teljesen átépítik, a „gesztenyésnél” 
hidat, az apci és a selypi átjáróknál felüljárót és a lőrinci átjárónál egy nagy körforgalmi 
csomópontot terveznek. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ehhez a munkákhoz nekünk is módosítani kell a Rendezési Tervünket, de ezt majd ők 
elkészítik, mi csak elfogadjuk és a rendeletet megküldjük. 
 
 

  Gyógyszertárral kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkereste a gyógyszertár tulajdonosát és levélben kérte, hogy legyenek szívesek 
alkalmazkodni a rendelési időhöz. 
 
 

 Közmunkával kapcsolatosan 
 

Kómár József polgármester 
 

A festő közmunkásunk eddig beteg volt, de most már dolgozik. Az orvosi rendelőt már 
kívülről rendbe tette. Sorba fogják festeni az iskolát, az óvodát és a Csillag utcai hidat is. 
 
 
 
 

 Kistérségi térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos tájékoztatás 
 

A körjegyző felolvassa a Kistérség levelét. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kistérségi ülésen napirenden volt a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Lehetőség van 
arra, hogy olyan rendszer kerüljön kiépítésre, melynek a központja a Hatvani 
Rendőrkapitányságon lenne. A meghívott cégek elmondták, hogy falunként 4-5 db kamerát 
kellene kihelyezni, mely kamerák látásszöge 220 fokos, és közös megrendelés esetén 
lényegesen olcsóbban lehetne megrendelni és felszerelni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Hány község lenne benne ebben a rendszerben? 
 

Kómár József polgármester 
 

13 község van a kistérségnek ebben a körzetében, melyből már 8 település jelezte, hogy 
szeretné, ha nála is kiépítésre kerülne a rendszer.  
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Kistérség térfigyelő 
rendszer kiépítése érdekében végezendő díjmentes felméréshez és ajánlat kéréshez való 
csatlakozási szándékát szavazásra teszi. 
 

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

113/2009.(VII.9.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy 
a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás keretében Heréd község 
csatlakozik a díjmentes felméréshez és ajánlat kéréshez a közbiztonság 
javítása, a térfigyelő rendszer kiépítése érdekében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Kistérséget a 
határozatról értesítse. 

 

Felelős: Körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 

 Olajtartály ügyben tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elmondja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat már két levelet is írt a Mérésügyi 
Hivatalnak. A levelekre válasz nem érkezett a mai napig. A polgármester telefonon is felhívta 
a Hivatalt, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a Hivataltól ezt a hatáskört elvették, és talán 
nem továbbították az ügyet sehová. Ha pedig birtokvédelmet kérünk abban biztos, hogy nem 
venné át a felszólításokat a tulajdonos, így azzal sem lennénk előrébb. Ahhoz szeretnénk 
hozzájárulást, hogy mint tulajdonos betömethessük, mert balesetveszélyes. Bemutatja az 
eddig keletkezett iratokat. 
 

Megmutatja Kovács József képviselő úrnak azt a márciusi helyszíni szemle jegyzőkönyvet, 
amelyben a Mérésügyi Hivatal munkatársa a gödör betömetését az ő engedélyükhöz és 
szakhatósági nyilatkozatokhoz kötötte.  
 

Kómár József polgármester 
 

Itt az egész irat meg lehet nézni, mi mindent megtettünk. 
 

  Hírmondóval kapcsolatban tájékoztatás 
 

Kerestély Gyula, képviselő 
 

Hiányolják a faluban a Hírmondót. 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elkészültek a testületi ülésről készült tájékoztatók, most még bele kerül a falunapi program és 
a hónap végére meg fog jelenni. 
 

 Kátyúzással kapcsolatban 
 

Kovács József képviselő 
 

Ismét a faluba vezető út Hatvan felől kezd járhatatlan lenni. Írjon az önkormányzat újból 
levelet a Közútkezelő Kht-nak, hogy egyszer végezzenek már minőségi munkát, mert a 
foltozás nem ér semmit. 
 
Kómár József polgármester 
 

Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy kíván valaki az elhangzottakhoz szólni? Mivel 
nincs hozzászóló a nyílt ülést bezárja.  

Kmf. 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


