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11-9/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
K é s z ü l :  Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2009. április 27-én 18-

órakor kezdődött üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Heréd Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász 
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és 
Samu Alfonzné képviselők. 

 
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről 
 

Török László polgármester, Nagy Ferenc alpolgármester, Koszoráné Mosonyi 
Tímea, Nagy Zoltán és Szita Róbert képviselők. 

 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
Szilágyiné Nagy Katalin iskolaigazgató helyettes 
Dr. Eperjes Tamás Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás/Hatvan 
Vidékfejlesztési Iroda vezető 
Hargitai Katalin Gyermekjóléti Szolgálat munkatárs 

 
Kómár József polgármester 
 
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete 
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János 
alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
Török László polgármester 
 
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselő-
testülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 5 képviselő jelen van. Dr. 
Forgács György, Koszora Ferenc és Laczik Rudolf képviselők jelezték, hogy az ülésen nem 
tudnak részt venni. 
 
Átadja a szót Heréd község polgármesterének. 
 
Kómár József polgármester 
 
Javaslatot tesz a meghívón feltüntettet napirendi pontok megtárgyalására, melyet mindkét 
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg. 
 
A két önkormányzat Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására 
vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértetek. 
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I. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az Óvoda bérmaradványa nem volt olyan jelentős, mint az Iskola bérmaradványa. De itt is 
mint az Iskolánál javasolja, hogy a két Képviselő-testület szavazzon a jutalomosztásra szánt 
keretről, mely átlagban egy havi fizetés 46 %. Összegben, pedig 651 eFt-ot kerül 
jutalomosztásra és 208 eFt a jutalom járuléka. Továbbá a herédi óvodának szüksége volt egy 
új számítógépre, amely szintén beépítésre került a Heréd Község Önkormányzatának 
pénzmaradványába. Tételes kimutatás lett az előterjesztésbe beépítve, amelyből mindenki 
láthatja, hogy mire mennyi pénz lett felhasználva. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi az óvodavezetőt, hogy megkapta a kiküldött anyagot és mindent rendbe talált benne? 
 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Igen megkapta a kiküldött anyagot és mindent rendbe talált. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

 Az itt szereplő táblázatok is a Heréd Község Önkormányzatának zárszámadásából 
került bemásolásra. Minden pénzügyi témájú beszámolót az ülés előtt a Heréd Község 
Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és módosítás nélkül a herédi 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

 Tájékozatja a Képviselő-testületeket, hogy április 23-án a kistérség keretében 
szervezet belső ellenőrzés alkalmával vizsgálatot tartott a Heréd Község 
Önkormányzatnál a Vincent Auditor Kft., amelyet az Önkormányzat tavaly év végén 
választott. A belső ellenőrrel jó a kapcsolat, bármilyen e-mailben feltett kérdésre egy-
két nap leforgása alatt válaszolnak. Az Önkormányzat 2008. évi beszámolóját jöttek 
ellenőrizni. Bekért minden anyagot még az iskolával és óvodával kapcsolatos anyagot 
is elvitte. Építő jellegű javaslatait, majd 3-4 hét múlva fogjuk megkapni. 

 

 Jutalomhoz szeretne hozzászólni. Bár igaz hogy válság van, de mégis az 
Önkormányzatoknak van lehetősége jutalmazásra. Megfelelő gazdálkodással jelentős 
pénzmaradvánnyal rendelkeznek az intézmények ahhoz, hogy jutalmat lehessen adni. 
Ő úgy gondolja, hogy az intézményi dolgozók megérdemlik a jutalmat, mert jó 
munkát végeztek. A pénzügyes kollegák kellő odafigyeléssel megfelelő normatívákat 
hívtak le, ezért nagyon minimális visszafizetés keletkezett, mely abból adódik, hogy a 
becsült értékeket nehéz megtervezni. 

 

 A körjegyzőségi beszámolóban mindenki olvashatja, hogy a Magyar Államkincstár is 
tételes ellenőrzést végzett, amire azt a választ kaptuk, hogy minden rendben van. 
Véleménye szerint a Magyar Államkincstár azért is végez ellenőrzéseket, hogy a 
„fals” társulásokat kiszűrje. Bár minden költséghez a társult Önkormányzatok nem 
járulnak hozzá pl.. rezsi költségek egy része – ez olyan költség, amit akkor is a Heréd 
Község Önkormányzatának kellene fizetnie, ha nem jött volna létre a társulás.             
A hozzájárulást közös megegyezés alapján létszámarányosan fizeti a két társult 
Önkormányzat, mert így gondolták helyesnek és tisztességesnek. 
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Török László polgármester 
 

Ő áttanulmányozta a kiküldött előterjesztéseket és mindent tisztának és világosnak találta, 
ezért elfogadásra javasolja. 
 

Kómár József polgármester 
 

A jutalomosztáshoz szeretne még szólni. Mivel a 13. havi fizetés egy részét elvették és az 
Önkormányzatoknak módjukban áll jutalmat adni, ezért javasolja, hogy kerüljön 
megszavazásra. A jó munkát meg kell jutalmazni. Megkéri a Körjegyzőt, hogy ugyanúgy 
mint ahogy az iskolánál itt is kerüljön bele a határozatba a jutalom, amelyről a két Képviselő-
testület szavazással döntsön. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

A társult polgármesternek egyetértési joga van az intézményvezető jutalmazását illetően. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a módosított határozati 
javaslatot szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 

Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos 
Óvoda 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójával és a módosítással, szavazzon. 
 

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a Herédi 
Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Herédi 
Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi gazdálkodás beszámolóját és a módosított határozati 
javaslatot. 
 

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 

 
 
8/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat: 
 

Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a közoktatási 
intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos Óvoda és a 
Nagykökényesi Tagóvodája 2008. évi költségvetése módosított előirányzatát és 
beszámolóját az alábbiak szerint fogadják el:  
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ezer Ft 
 Eredeti  

előirányzat
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés

Bevételek:  31.212 34.147 34.147
Normatív állami 
hozzájárulás 

17.456 18.456 18.456

Bérpolitikai intézkedések 
támog. 

892 1.355 1.355

Intézményi működési 
bevételek 

 7

ezer Ft 
 Eredeti  

előirányzat
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés

Bevételek:  31.212 34.147 34.147
Kistérségi Társulás 
támogatás 

1.657 1.983 1.983

Heréd Község 
hozzájárulása 

9.783 8.982 8.975

Nagykökényes Község 
hozzájárulása 

1.424 1.424 1.424

Pályázati pénzeszközök 1.847 1.847
Átvett pénzeszköz- 
Közalapítvány 

100 100

Közös finanszírozás 28.406 31.341 31.341
Heréd költsége 2.806 2.806 2.806

 
 ezer Ft  

 Eredeti  
előirányzat 

Mód. 
Ei. 

Teljesítés 
összesen 

Teljesítés 
Heréd 

Teljesítés 
Nagyk. 

Kiadások:  31.212 34.147 33.113 23.537 9576 
Személyi 
juttatások 

 21052  21776  21539  14729 6810 

Munkaad. jár.    6469    6695    6704    4652 2052 
Dologi kiad.    3691    5436    4630    4006   624 
Beruházás                  240      240      150     90 
Közös 
finanszírozás 

28.406 31.341 31.054   21478 6576 

Heréd költsége    2806    2806   2059    2059          

 
 
Társult önkormányzatok az óvoda intézmény szabad pénzmaradványát 287 e Ft-ban 
állapítják meg. Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az intézményi dolgozók 
jutalomkeretét 651 eFt-ban, járulékait 208 eFt-ban határozzák meg, mely a székhely 
Heréd Község Önkormányzata pénzmaradvány felosztásának része. 
 
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézményi költségvetés 
teljesítését Heréd Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójába a 
fentiek szerint szerepeltesse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 
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II. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére 
létrehozott intézményfenntartói társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél 

megvalósulásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Jó célt választott a két Önkormányzat, amikor úgy döntött, hogy társul. Az infrastrukturális 
pályázatunk remélhetőleg sikeres lesz, fűtés korszerűsítése ezáltal megoldódik 
Nagykökényesen. A benyújtott pályázatnak feltétele volt, hogy az intézménynek sikeres 
pályázat esetén 5 évig működnie kell. Ő látja, hogy a nagykökényesi óvoda is szépen fejlődik. 
Napi kapcsolatban vannak Török polgármester úrral minden óvodát érintő kérdésben 
naprakészek. A herédi óvoda maximális létszámmal működik, míg a nagykökényesi óvodában 
gondok vannak a létszámmal. Tudja azt is, hogy Herédről több gyermek is jár a 
nagykökényesi óvodába 
 

Török László polgármester 
 

Ha az óvodai létszám nem lesz meg, akkor bölcsődei működésben is kell gondolkodnunk. 
 

Nagy Zoltán képviselő 
 

A mai fiatalságnak van egy olyan rétege, aki nem teheti meg, hogy a GYED után a GYES-en 
legyen otthon. Így ő is azon a véleményen van, hogy a bölcsőde lehetőségével is számolnia 
kell a Képviselő-testületeknek. Ha az új törvényjavaslat elfogadásra kerül és tényleg a 
gyermek 2 éves kora után a szülőknek vissza kell menniük dolgozni, jelentősen meg fog nőni 
a bölcsőde iránti igény. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A közoktatási törvény által előírt létszámhatárnak összességében megfelelünk, de már 
csoportos bontás esetén bajba lenne a tagintézmény. Nagykökényesi Tagóvodába a 
gyermekek áthordását, ha meg tudjuk oldani, van rá esély, hogy több gyermek járna oda. Ők 
is gondolkodtak már abban, hogy a nagykökényesi tagóvoda helyett bölcsőde-óvodát kellene 
működtetni. Oraveczné Samu Gyöngyike ennek utána is nézet mindjárt ismerteti a 
feltételeket. A nagykökényesi óvodában plusz kiegészítő foglalkozásokkal lehetne vonzóvá 
tenni a herédi szülők részére. 
 

Kómár József polgármester 
 

Sajnos a gyermekek áthordásának a szülők nem örülnek. Ezért őt és az óvodavezetőt 
hibáztatják. Nehéz megmagyarázni és elfogadtatni ezt a helyzetet a szülőkkel. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A bölcsőde-óvoda működtetésének feltételei, hogy 2 éves kor után lehet a gyermekeket 
bölcsődében elhelyezni. Csoportos bontásban 20 fő óvodásra jut 5 fő bölcsődés valamint a két 
óvónő és a dajka mellé kell még egy gondozó is, aki a bölcsődés gyermekekkel tud 
foglalkozni. A tárgyi feltételeket is biztosítani kell pl.: etető, pelenkázó stb. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi, hogy a létszám aránya változik, hogyha nincs annyi óvodás vagy az akkor is 5 fő 
marad? 
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Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Azt nem tudja, de nagy a valószínűsége, hogy csak arányos megbontásban működhet a 
bölcsőde-óvoda. 
 

Koszoráné Mosonyi Tímea képviselő 
 

Kérdezi, hogy pályázati úton nem lehetne megvalósítani ezt az elképzelést? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Eddig még nem találkozott ilyen pályázati lehetősséggel. Ha megvalósulna az ingyenes lenne, 
mert azt az Önkormányzat működtetné csak az étkeztetésért kellene fizetni az óvodához 
hasonlóan. Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy Heréden nemsokára Családi Napközi 
fog működni, melyre ugyan kap állami támogatást, de a szülőknek is hozzájárulást kell 
fizetniük. 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

Abban az esetben, hogyha bölcsődés van, akkor mindenképp csökken az óvodások létszáma 
az Heréden még kevesebb óvodás gyermek elhelyezését teszi lehetővé. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez igaz, de most még csak Nagykökényesen működne bölcsőde-óvoda. A herédi óvodát ez 
nem érintené. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Elmondja, hogy a mostani óvodai beiratkozásnál Herédre 19 gyermeket írattak be, melyből 
két gyermek nagykökényesi. A nagykökényesi óvodába jelenleg 21 gyermek jár, melyből 9 
gyermek kezdi szeptemberben az iskolát így maradnak 12-en. Ebből 1 gyermek szeretne 
Herédre átjönni, akkor ott 11 gyermek marad. Oda 2 gyermeket írattak be, melyből csak az 
egyik tudja szeptemberben megkezdeni az óvodát, mert a másik gyermek csak jövő év 
májusába tölti be a 3 évet. Tényleges megoldást a gyermekek szállítása – főleg hazafelé - 
biztosítana. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem érti a szülőt, aki át szeretné hozni gyermekét a székhely oviba, mert amikor rákérdeznek 
a problémákra nem ezt a választ kapják. 
 

Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A nagykökényesi óvodában a kevesebb gyermekkel az óvónők többet tudnak foglalkozni, 
több figyelem jut egy gyermekre. 
 

Kómár József polgármester 
 

Korcsoportos bontás esetén baj lesz, de jelenleg így ebben a formában mind a két óvoda tud 
működni. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Nagymamai tapasztalata szerint az ő unokája szeret oda járni. A bölcsődéhez csak annyit 
szeretne szólni, hogy már most szeptembertől tudna legalább 4 szülőt mondani, aki szeretné, 
ha gyermekét bölcsődében el tudná helyezni, mert vissza fog neki menni dolgozni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ha ez így van akkor meg kell keresni a megfelelő fórumokat és tájékoztatás kell kérni erről a 
lehetőségről. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megígéri, hogy utána fog nézni, hogy milyen feltételek mellett lehetne a nagykökényesi 
óvodában az óvoda-bölcsődét megvalósítani. Annak, hogy ez szeptemberben megvalósulhat 
már nincs reális alapja, mert a közoktatási törvény szerint az átszervezési döntést az év 
március 31.-ig meg kell hozni. Továbbá elmondja a Képviselő-testületeknek, hogy május 
végéig minden intézmény alapító okiratát felül kell vizsgálni, mert több törvényi változás is 
történt. Most csak arról kell dönteni, ugyanilyen keretek között működjön-e az intézmény? 
Kérdezi, hogy a Tagóvoda óvoda-bölcsőde kialakításának lehetőségét bele írja-e a 
határozatba? 
 

Juhász Istvánné képviselő 
 

A törvényt még nem fogadták el, de ha lesz rá lehetőség, hogy pályázunk akkor jó ha rögzítve 
van. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozati javaslatot. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulás 
2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót és a módosítását 
szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a Herédi Napközi 
Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott intézményfenntartói társulás 
2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló módosított határozatot 
elfogadta. 
 

Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Herédi Napközi Otthonos 
Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulás 2008. évi 
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóval és a módosításával, 
szavazzon. 
 

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a Herédi 
Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott intézményfenntartói 
társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló módosított 
határozatot elfogadta. 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Herédi 
Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére létrehozott intézményfenntartó 
társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót és a 
módosított határozati javaslatot. 
 

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 

9/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat: 
 
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Herédi Napközi Otthonos Óvoda közös intézmény működtetésére 
létrehozott intézményfenntartó társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél 
megvalósulásáról szóló beszámolót és azt elfogadták. 
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Társult Önkormányzatok egyet értenek abban, hogy az óvoda továbbra is a jelenlegi 
formában, jelenlegi besorolásának megfelelően önállóan működő költségvetési 
szervként működjön tovább a társulás keretében. 

 
Felkérik a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a körjegyzőt, hogy a Tagóvoda 
óvoda-bölcsőde intézményi kialakításának lehetőségéről tájékozódjon. 

  
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd-Nagykökényes Községek Körjegyzőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Körjegyző 
Határidő: 2009.05.31. 

 
III. Napirendi pont 

 

Beszámoló a Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A szükséges anyag elkészült, mely tartalmazza, hogy a Körjegyzőségnek is igen jelentős 
pénzmaradvánnyal rendelkezik. Ugyanúgy - mint az intézményeknél - a Körjegyzőségnél is 
javasolja, hogy kerüljön elfogadásra jutalomkeret 1.200 eFt összegben, melynek járuléka 384 
eFt. Minden egyes munkatárs megérdemli a jutalmat nagyon jól és lelkiismeretesen dolgoztak 
egész évben egyben megköszöni egész éves munkájukat. 
 

Török László polgármester 
 

Tényleg jól kidolgozottak voltak a beszámolók látszik rajta, hogy megfelelő szakértelemmel 
készültek. Azt is látja, hogy a körjegyzőnek mennyi munkája fekszik ezekben. Megköszöni a 
hivatalok dolgozóinak egész éves munkáját, és jó egészséget kíván nekik. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a jelenlévő képviselőktől, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ugyanúgy, mint az előzőekben már említette ezt a napirendi pontot is a Heréd Község 
Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és a herédi Képviselő-testületnek 
módosítás nélkül elfogadásra javasolta. A jó gazdálkodási eredmény annak köszönhető, hogy 
egyrészt minden lehetőséget, ami csak adódik próbálnak megragadni, valamint spórolnak a 
dolgozók mindennel amivel lehet. A szakmai anyagok beszerzését is a lehető legkevesebbre 
csökkentették. A két hivatal napi kapcsolatban van egymással, sőt több téren is együtt 
dolgoznak pl.: pénzügy, szociális ellátás. A körjegyzőségi normatívát jobban csökkentették, 
mint az intézményi társulás normatíváit, de a kapott támogatás még mindig fedezi a keletkező 
költségeket. 
 

Dr. Eperjesi Tamás Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás/Hatvani Vidékfejlesztési 
Iroda vezető 

 

Megköszöni, hogy jelen lehetett mindkét együttes ülésen. Példa értékűnek tartja a három 
Önkormányzatnak az összefogását, és egyben felajánlja szakmai segítségét bármilyen ügyben. 
Elmondja, hogy a Hatvani Vidékfejlesztési Iroda kiépített egy belső internetes rendszer, 
amelyben minden egyes regisztráló számítógépen keresztül is fog tudni kapcsolatba lépni az 
irodával és annak minden egyes dolgozójával ezáltal is segítve az Önkormányzatok és a 
Társulások munkáját. Valamint minden kistérségi Önkormányzat felkerült erre a honlapra, 
ahol bárki a Község főbb adatait megtalálhatja. 
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Kómár József polgármester 
 

Örül annak, hogy a Kistérség képviselői eljöttek az együttes ülésre és láthatták, hogy a társult 
Önkormányzatok nyugodt körülmények közt meg tudják tárgyalni az intézményekkel 
kapcsolatos ügyeket. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megköszöni Dr. Eperjesi Tamásnak a felajánlást. A társulásokhoz csak annyit szeretne még 
elmondani, hogy a költségvetési hozzájárulás megosztása tényleg gondot okozott az 
elinduláskor mindhárom esetben, de mára már mindhárom Önkormányzat belátja, hogy 
megérte társulni és ezáltal osztozni a terhekben. 
 

Nagy Ferenc alpolgármester 
 

A társulások előtt Nagykökényes nagy bajban volt, mert nem tudta gazdaságosan működtetni 
az iskoláját. Belátta a nagykökényesi Képviselő-testület, hogy egyetlen megoldása van, ha 
társul más Önkormányzatokkal. Ez a cél vezérelte a nagykökényesi Képviselő-testületet, 
amikor társult iskola tekintetében. A további társulások is csak hasznára váltak a 
nagykökényesi Önkormányzatnak. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Amikor létrejött a Körjegyzőség félt attól, hogy hogyan fogják őt fogadni Nagykökényesen. 
Az idő bebizonyította, hogy a lakosság jól fogadta, és bátran fordulnak hozzá segítségért. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Körjegyzőség 2008. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a módosítását szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a Körjegyzőség 
2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 

Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2008. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóval és a módosításával, szavazzon. 
 

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a 
Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Heréd-
Nagykökényes Körjegyzőség 2008. évi gazdálkodás beszámolóját és a módosított határozati 
javaslatot. 
 

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 

 
 

10/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat: 
 

 

Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a Heréd-
Nagykökényes Körjegyzőség 2008. évi módosított előirányzatait és költségvetési 
beszámolóját valamint pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadják el:  
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 ezer Ft 

Bevételek Eredeti ei Módosított ei Teljesítés % 
Működési bevételek 37 37 100
Előző évi pénzmaradvány 19 19 100
Normatív támogatás 9.201 10.399 10.399 100
Heréd Község hozzájárulása 24.431 25.461 25.461 100
Nagykökényes Közs. hozzáj. 4.559 4.559 4.559 100
Összesen: 38.191 40.475 40.475 100

 ezer Ft 
Kiadások Eredeti ei Módosított 

ei 
Teljesítés % 

Beruházás 300 424 424 100
Bér 27.943 29.104 27.858 96
Járulék 8.165 8.584 8.228 96
Dologi kiadások 1.783 2.346 2.327 99
Végleges p.e. átadás 17 17 100
Összesen: 38.191 40.755 38.854 95

 

Társult önkormányzatok a Körjegyzőség szabad pénzmaradványát 1.604 eFt-ban 
fogadják el és hagyják jóvá. 
Az intézménynél keletkezett 1.604 eFt pénzmaradványból EP választáshoz önerőre 20 
eFt-ot valamint a dolgozók jutalmazására 1.200 eFt-ot és ennek járulékaira 384 eFt-ot 
hagynak jóvá, mely a székhely önkormányzat pénzmaradvány felosztásának része.  
 

 
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy a körjegyzőségi költségvetés 
teljesítését Heréd Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójában a 
fentiek szerint szerepeltesse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 
 
 

 
IV. Napirendi pont 

 

Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi tevékenységéről 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

 
Kómár József polgármester 
 

Az előzőekben elmondottakat tudja csak ismételni, örül, hogy ilyen jól működnek a 
társulások. Köszöni mindenkinek a munkáját, aki ebben az eredményes munkában részt vett. 
 
 

Kovács József képviselő 
 

Megkérdezi, hogy az utak melletti szemét takarítására milyen megoldást tud javasolni? 
 

 
Dr. Eperjesi Tamás Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás/Hatvani Vidékfejlesztési 

Iroda vezető  
 

Nehéz ehhez a témához hozzászólni, mert sajnos amíg az emberek nem tudatosítják 
magukban, hogy a szemetet hova kell rakni bármit is tennének az utak mellett megmaradnak 
az illegális szemét lerakások. 
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Török László polgármester 
 

Nagykökényesen most tisztították meg az út melletti területeket 2 konténer szedtek össze 
szemetet, melynek elszállítását a Közútkezelő Kht. vállalta. 
 

Nagy Ferenc alpolgármester 
 

10 km hosszúnak mondható azoknak a szakaszoknak a hossza, amely a négy fő irányban 
kitisztítottak. Tapasztalata, hogy ahol az út mellett le van vágva a fű nem szemetelnek 
annyira, mint ott ahol nincs levágva a fű. 
 

Kómár József polgármester 
 

3 éven keresztül minden évben megtörtént a szemét összeszedése, mely után pár hónapra 
ugyanannyi szemét került ki a megtisztított területre. Sőt a Rendőrség a Polgárőrséggel 
közösen egyik évben csinált egy olyan akciót, hogy összeszedte a szemétből a csekkeket és 
borítékokat és megkeresték a gazdájukat, akik elhárították azzal, hogy ők kirakták a szemetet 
csak valaki ellopta és esetleg az dobta ki az út mellé. De még számos dolgot tudna elmondani, 
hogy az emberek mire képesek, melyeket büntetlenül meg tudnak úszni. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola minden évben tisztítja a környező utak melletti területet, de rossz tapasztalata van. 
Egyrészt megfelelő rákészüléssel mennek ki a gyermekekkel takarítani, amit a mellettük 
elmenő autókból kikiabálással egy perc alatt tönkre tesznek. Másrészt úgy mennek az 
autókkal, hogy le sem lassítanak. Az emberek gondolkodásán kellene változtatni, mert hiába 
szeretnének a felnövő nemzedéket megtanítatni a helyes magatartásra, ha a társadalom nem 
ezt a magatartást követi. 
 

Nagy Zoltán képviselő 
 

A földtulajdonosok sem foglalkoznak a szántóföld melletti útszegéllyel, mert úgy gondolják 
hogy azzal nem nekik kell rendbe tenni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Körjegyzőség 2008. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a Körjegyzőség 
2008. évi tevékenységéről szóló határozatot elfogadta. 
 
 
 

Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Körjegyzőség 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóval, szavazzon. 
 

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a 
Körjegyzőség 2008. évi tevékenységéről szóló határozatot elfogadta. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindkét Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a 
Körjegyzőség 2008. évi tevékenységéről szóló határozati javaslatot. 
 

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
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11/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes közös önkormányzati határozat: 
 
Heréd és Nagykökényes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
megtárgyalták a Heréd – Nagykökényes Körjegyzőség 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadták. 
 
Társult Önkormányzatok egyet értenek abban, hogy a Körjegyzőség 
továbbra is a jelenlegi formában, jelenlegi besorolásának megfelelően 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működjön tovább. 

  
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd-Nagykökényes Községek 
Körjegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Felelős: Körjegyző 
Határidő: 2009.05.31. 

 
 

 
 

V. Napirendi pont 
 

Kérdések, interpellációk, egyebek 

 
Kómár József polgármester 
 
Megköszöni a Nagykökényes Képviselő-testületének a részvételt. Jó ötletnek tartja a 
kihelyezett ülést. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való 
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kómár József       Török László 
polgármester        polgármester 

 
 
 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
jegyző 

 
 


