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91-5/2010. 
 

 
J e g y z ő k ö n y v  

 
 
K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2010. február 11-i soros üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, Egyed János alpolgármester, György Istvánné, 

Juhász Istvánné, Kapuszta János. Kerestély Gyula, Kovács József és Samu 
Alfonzné képviselők. 

 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó; 

 
 
Kómár József polgármester 
 

- Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mert a megválasztott 10 képviselőből 8 képviselő jelen van. Ilkó-Tóth Andrásné képviselő 
jelezte, hogy a Testületi ülésen nem tud részt venni. Papp Ákos képviselő jelezte, hogy a 
későbbiek folyamán fog csatlakozni az üléshez. 

 

- Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai ülés programjában változás történt. 
A nyílt ülés tartalma kibővüljön a következő napirendi pontokkal: 

- 5-ös napirendi pont lesz a köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti rendeletének 
módosítása. Így a meghívóban szereplő napirendi pontok egy hellyel lejjebb 
csúsznak. 

 

- Javaslatot tesz a módosított napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan 
egyetértett. 
 

Napirend 
 

I.) Napirendi pont 
 

Önkormányzat elvi hozzájárulásáról a gombaüzem létesítéséhez  
és a Rendezési Terv módosításának elhatározásáról 

 
(Írásos kérelem előző ülés meghívójával kiküldve a képviselők részére) 
 
Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent vendéget Horváth László vállalkozó urat, aki a gombaüzemet 
tervező vállalkozás képviseletében elfogadta meghívásunkat. A Képviselő-testület előző ülésén 
hozott döntésének eleget tett Horváth úr, melynek következtében betekintést biztosított a 
részünkre hasonló zárt rendszerű gombatermesztő üzembe. A képviselők meggyőződhettek róla, 
hogy semmilyen bűzhatással nem jár az üzem működése. 
 

Az ott készített, kinyomtatott képeket körbeadja. 
 

Megkéri a vállalkozót, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel elképzeléseit valamint a 
képviselők által feltett kérdésekre válaszoljon. 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Köszönti a Képviselő-testületet. Örömmel tett eleget a meghívásnak. Röviden bemutatja a 
vállalkozását. Felkéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. 
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Kovács József képviselő 
 
Idéz az előző ülésen kapott előterjesztésből. 
Kérdezi, hogy milyen segítséget kapott a polgármestertől és a körjegyző asszonytól? 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Ismerőse útján kereste meg az önkormányzatot. Segítségként a körjegyző által lemásolt 
Rendezési Terv térképét kapta csak meg. Valamint ismertették vele az önkormányzat 
tulajdonában lévő földterületeket. A felkínált földterületek nem feleltek meg az elképzeléseinek 
így eset a választása a megvásárolt szántóföldre. 
 
Kovács József képviselő 
 

A földvédelméről szóló törvény nem fogja megengedni a kisebb szántóföld kivonását a 
mezőgazdasági művelés alól. Kijelenti, hogy nem fog belemenni az egész terület kivonásába. 
 
Kómár József polgármester 
 

Már nem szükséges az egész területet kivonni a mezőgazdasági művelés alól. A törvény 
lehetőséget biztosít kisebb földterület kivonására is. 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Megnyugtatja a képviselőt, hogy nem áll szándékéban más földjét kivonni a mezőgazdasági 
művelés alól. Az általa megvásárolt 3 ha -os területből is csak 1 ha -t szeretne kivonni a 
művelésből, melyre természetesen a törvény lehetőséget biztosít. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elegendő, ha csak 1 ha terület kerülne átsorolásra Lf. – ből (falusias lakóövezet) Gk.–ás 
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területű) besorolásba. 
 
Kovács József képviselő 
 

Az övét hagyja békén. A vállalkozó a megvásárolt földjével azt csinálhat, amit akar. 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Nem kíván a mások tulajdonában lévő terület besorolásán változtatni. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Építéshatóságtól kért vélemény alapján kell a Rendezési Tervet módosítani az építési 
engedélyt a HB-TRADE Kft. csak ezekkel a feltételekkel kaphatja meg. Az Rendezési Terv 
módosítása ügyében megkereste az Egri Építész Irodát. Az általuk megküldött válasz levelét 
továbbította Horváth László úrnak, aki már egyezkedett is az Irodával és az 1.200.000,-Ft-os 
árból nettó 800.000,-Ft + Áfa árra lealkudta a Rendezési Terv módosításának összegét.                
A Képviselő-testület az előző ülésen még nem tudta eldönteni, hogy a kért elvi hozzájárulást 
biztosítja-e vagy sem. A vállalkozó által biztosított látogatással a Képviselő-testület az elvi 
határozat megadásának nem látja akadályát. De arról is döntsön a Képviselő-testület, hogy kíván-
e a Rendezési Terv módosítás költségeiben segíteni a HB-TRADE Kft-nek. 
 
Orbán Gábor lakos 
 

Mennyiben magyar tulajdonú a vállalkozás? 
 

Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

A vállalkozás 100 %-an magyar tulajdonban van, az ő vállalkozása. A bemutatásban említett 
Pénzügyi Befektető cég is magyar tulajdonban van. 
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Egyed János alpolgármester 
 

Mennyire elterjedt Magyarországon a gombatermesztés? 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Magyarország lakossága nagy százalékban fogyasztja a gombát. A kelet-európai régióban nincs 
piaca a gombának a lakosság nagyon kis százaléka fogyasztja. Romániában csak most kezdenek 
gombatermesztéssel foglalkozni. Lengyelországban a lakosság 80 %-a fogyaszt gombát, melyet a 
holland típusú zárt rendszerű gombatermesztő üzemekben termesztenek már évek óta. Ilyen 
üzemet szeretne Heréden működtetni. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Részt vett a látogatáson. A zárt rendszerű gombatermesztés a környezetre nincs hatással.             
A látottak alapján támogatja az elvi hozzájárulást. 
 
Kovács József képviselő 
 

Az egészségre sincs káros hatással a gomba spórája? 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Nincs, mert igazából 1-2 naposan kikelt gomba kerül leszedésre, amely még jóformán ki sem 
nyílt. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha minden rendben megy, mikorra tudja megkezdeni az üzem a működést? 
 
Kómár József polgármester 
 

Az üzem működését a Rendezési Terv módosítása és az építési engedélyeztetése befolyásolja.     
A két eljárás gyorsított eljárással is 6-8 hónap. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Ő úgy tudja, hogy az elhasznált komposztot már fűtésre is fel tudják használni az erőművek. 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Ez így igaz, de ő nagyon szívesen felajánlja a lakosságnak, mert kiváló talajjavító. A budafoki 
üzemben elhasznált komposzt Érdre szállítják, ahol virágföldet készítenek belőle. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Egri Építész Iroda az átsorolásra 11 ha hatásterületet jelölt ki, 3-4 hónapos az átfutási idő. A 
Képviselő-testületnek dönteni kellene abban, hogy a Rendezési Terv módosításához kíván- e 
anyagi segítséget nyújtani vagy sem. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ha húzzuk az időt csak áll az ügy, és egyre biztosabb lesz, hogy az üzem ebben az évben nem fog 
tudni elindulni. Javasolja, hogy a Rendezési Terv módosítás költségének 50 %-át vállalja fel a 
Képviselő-testület. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A vállalkozó elképzeléseit megismerhetnénk a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban? 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Szeretné megvalósítani az üzemet Heréden. A Képviselő-testület döntését tiszteletben fogja tartja. 
Örülne, ha a Képviselő-testület partner lenne a Rendezési Terv módosításában. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A határozatban konkrét összeget kell írni. Az utolsó összeg, melyért a módosítást elvégezi a 
tervező Egri Építész Iroda 800.000,-Ft+ ÁFA. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ezt az összeget vegyük alapnak, mert szerinte ebből már nem fogunk tudni alkudni. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Az elvi hozzájárulást ő is támogatja. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Forintális összegről kér javaslatot, mert a határozatban forint összeget kell meghatározni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy a tervezési költségek 50 %-át vállalja fel a Képviselő-testület, azaz 400.000,-
Ft+ÁFÁ-t. 
 
György Istvánné képviselő 
 

Egyetért a polgármesterrel közös érdekünk, hogy az üzem létrejöjjön. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Ha viszont nem valósul meg az üzem , akkor a módosításra fölöslegesen költöttünk. 
 
Horváth László HB-TRADE Kft. képviselője 
 

Az üzem létrejötte közös cél. A herédi lakosságnak fog elsősorban munkahelyet biztosítani. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

A munkahelyteremtés két emberen múlik. A munkaerőt meg kell fizetni 60.000,-Ft-ért nem 
nagyon fognak az emberek elmenni dolgozni. 
 
Orbán Gábor lakos 
 

Egy kezdő mentős asszisztens fizetése sem sokkal több. Aki dolgozni szeretne el fog menni 
dolgozni az üzembe. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Sajnos a módosítást több ok most nem indokolja. Arra jelen esetben nem várhatunk, hogy hátha 
lesz még valaki, aki bejelentkezi, hogy szeretné a Rendezési Tervet módosíttatni. Ha több 
jelentkező lenne a költségek, többfelé osztódnának, mint 2008-ban történt. 
 
Orbán Gábor lakos 
 

Nincs mód, hogy kisebb területet kerüljön bevonásra a módosításban ezáltal csökkenhető lenne a 
költség? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az Építész Iroda nem térhet el az előírásoktól. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Egyetért az összeggel, nem tartja értelmét az időhúzásnak. 
 

Papp Ákos képviselő megérkezett az ülésre így a Képviselő-testület létszáma 8 főről 9 főre 
emelkedett. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a gombatermesztő 
kisüzem elvi hozzájárulását és a Rendezési Terv módosításának költségéről szóló határozati 
javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

18/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HB-TRADE Kft. (Érd) 
herédi 033/28 hrszú területen zárt rendszerű gombatermesztő farm építésére 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit megtárgyalta és a projekt megvalósítását 
támogatja azzal a feltétellel, hogy a beruházás komposzt előállító üzemet nem 
tartalmazhat. 

 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításának elősegítésére a herédi 033/28 
hrszú területre vonatkozóan a Rendezési Terv módosítását határozza el a jelenlegi 
Lf. (falusias lakóövezet) besorolásból Gk. (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület) besorolású területté, melyhez a tervezési költség 50 %-át vállalja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az elvi támogatás aláírására a 
határozatban foglalt feltételekkel és a Rendezési Terv módosításának elindítására 
és a tervezési szerződés aláírására. 

 

Felkéri a polgármestert a folyamatos tájékoztatásra. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Horváth László HB-TRADE képviselője elköszön a Képviselő-testülettől és távozik az ülésről. 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető és Lőrincz Mária iskolaigazgató megérkezik az ülésre. 
 

II. Napirendi pont 
 

ÉMOP 4.1.1 orvosi rendelő létesítése pályázaton részt vétel elhatározása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti a meghívott vendéget Dr. Kurpé László háziorvos urat. A kiküldött előterjesztésben 
mindenki elolvashatta a pályázati lehetőséget. Az önkormányzatnak csak 10 %-os önerőt kell 
biztosítani. Az előző pályázatokkal megegyezően ez a pályázat is utófinanszírozott. A fejlesztést 
az önkormányzat finanszírozná meg és csak elszámolás után kapjuk meg rá az elnyert támogatást. 
Előre láthatólag a pályázat megvalósulása esetén a kifizetések áthúzódnának a 2011-es évre. 
Átadja a szót a Doktor úrnak. Megkéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Dr. Kurpé László háziorvos 
 

Megköszöni a meghívást valamint köszönti a Képviselő-testületet. A mostani épület állaga évről 
évre folyamatosan romlik. Ezért kereste fel az önkormányzatot ezzel a pályázati lehetőséggel. 
Úgy gondolta, hogy az karbantartás költségeit tudná az önkormányzat csökkenteni, ha egy új 
korszerű rendelőt építene. A jövőre nézve elmondta, hogy sajnos a költségcsökkentés elérte a 
háziorvosi ellátást is. Az állam jövőbeli tervei közt szerepel, hogy több orvost kívánnak egy 
rendelőben elhelyezni ezáltal kívánja kiadásait csökkenteni. Ha most az új rendelő elkészülne, jó 
eséllyel indulna Heréd ezen az összevonáson. Továbbra is tudná az önkormányzat biztosítani a 
herédi lakosságnak a helyi ellátást. 
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Kerestély Gyula képviselő 
 

Ebbe a pályázati lehetőségbe miért nem vonjuk be a fogorvost? 
 
Dr. Kurpé László háziorvos 
 

Ő csak háziorvosi ellátásra gondolt. Ennek megfelelően indultak el a tervezésben. Ha gondolja a 
Képviselő-testület, még lehet változtatni a terveken. De nem biztos, hogy a fogorvos kíván ezzel 
a lehetősséggel élni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Dr. Szalai István fogorvos úr eddig még nem kereste meg a hivatalt, hogy tájékoztasson 
bennünket a fogorvosi ellátás megszűnéséről. Csak a lakossági bejelentésekből tudjuk, hogy el 
fog menni. Úgy látszik a doktor urat nem érdekli a herédi lakos fogorvosi ellátása. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Dr. Kurpé László háziorvos már kész tervekkel kereste fel az önkormányzatot. A pályázati 
lehetőséggel a fogorvos is élhetett volna. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ez a pályázati lehetőség sokkal szigorúbb, mint az eddig benyújtott pályázatok. Adottak a 
feltételek attól nem lehet eltérni. Simon Attila a mai nap folyamán e-mailben küldte az újabb 
kalkulációt, melyet az ülés előtt osztottunk ki. A Pénzügyi Bizottság ülésén a Simon Attila 
pályázatíró megbízási díját magasnak találták így a 7 %-os sikerdíj helyett javasolják a 3+3 %-ot 
elfogadni. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A pályázati összeg reálisnak mondható. Valóban a mostani háziorvosi rendelőre évről-évre egyre 
többet kell költeni. 
 
Dr. Kurpé László háziorvos 
 

 Erre a kiírásra 2007-ben több pályázat is került benyújtásra. 2008-ban és 2009-ben egy 
pályázatot sem nyújtottak be. Nagy a valószínűsége, hogy a benyújtott pályázatunk sikeres 
elbírálásban részesülne. 
 

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

A most kiosztásra került anyag a pályázati főösszegen nem változtat csak költségek 
megosztásában történt változás. Így a kiküldött határozati javaslatban csak Simon Attila 
pályázatíró sikerdíján történne változás. A megbízási díjat már csak forintban lehet megjelölni 
ellenkező esetben nem elszámolható. A javaslat szerint egy része elszámolható, másik része az 
önkormányzatot terheli. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az ÉMOP pályázaton való 
indulásról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
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19/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „ÉMOP - 2009-4.1.1 / A 
„ pályázaton orvosi rendelő építésére pályázatot nyújt be az alábbi költségvetésre: 

 

Teljes megvalósítási költség 100% 36.400.000 
90% pályázható összeg 90% 32.760.000 
10 % önrész 10% 3.640.000 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a 10 % , azaz mindösszesen 3.640.000,-Ft 
önerőt a 2010. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a pályázati támogatásként el nem 
számolható az elnyert pályázat 3 %-a megbízási díjért megbízza Simon Attila 
vállalkozót, melyhez a fedezetet a 2010. évi költségvetésében céltartalékként 
biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. március 19. 

 
 
Dr. Kurpé László háziorvos elköszön és távozik az ülésről. Kómár József polgármester 6 perc 
szünetet rendel el. 
 

III. Napirendi pont 
 

Közoktatási infrastrukturális pályázaton részvétel elhatározása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkéri a körjegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tavalyi évben benyújtott pályázatunkat nem volt sikeres, mert kevés volt a pénzkeret és nagy 
valószínűséggel a felújításainkra igényelt támogatási összeg magas volt. Ebben az évben csak az 
óvodára szeretnénk pályázni. A herédi óvoda vizes blokkjait, a nagykökényesi tagóvoda pedig 
külső teraszának burkolatát szeretné felújítani. A költségvetési rendelet is érinti a pályázat, mert 
az önerőt a céltartalékban kell szerepeltetni. Természetesen a nagykökényesi óvoda felújításának 
önerejét a nagykökényesi önkormányzat biztosítja. Így a második határozati javaslat a 
finanszírozást tartalmazza. Reméljük, hogy a most benyújtott pályázatunk sikeres lesz.                
A pályázatot Czibolya Krisztina pénzügyi ügyintézőnk készíti az intézményvezető segítségével. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezetőt, kívánja kiegészíteni az elhangzottakat? 
 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

Nincs kiegészíteni valója. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a közoktatási 
infrastrukturális pályázaton való indulásról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
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20/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzata, mint a Heréd-Nagykökényes Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata pályázat benyújtását 
határozza el az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet 6.§-a szerinti közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése tárgyában az alábbi rangsorolt célokra: 

 

A) Herédi Napközi Otthonos Óvoda és Tagóvodája (OM azonosító: 200524) 
 

1. Herédi székhely óvoda mosdók vizesblokk felújítása 
Összköltség: br.  2.749.788,- Ft 
20% önerő:   br.    549.958,- Ft. 

 

2. Nagykökényesi tagóvoda fedett terasz balesetmentesítése, felújítása 
Összköltség: br. 1.383.885, -Ft 
20% önerő:           276.777, -Ft 

 

A Képviselő-testület 
 

- vállalja a 2012/13 tanévig a létszámfeltételek teljesülését; 
- nyilatkozza, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig eredeti 

rendeletetésének megfelelően hasznosítja, feladatellátási helyét 5 évig nem 
szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére; 

- a pályázathoz szükséges 20% önerőt 2010. évi elemi költségvetésében a céltartalék 
keret terhére biztosítja. 

 

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

 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 
Kómár József polgármester 
 

A közoktatási pályázat finanszírozási megállapodását szavazásra teszi. 
 

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

21/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi Otthonos 
Óvoda Nagykökényes Tagóvodája fedett terasz balesetmentesítése, felújítására 
benyújtandó ÖM infrastrukturális pályázathoz kapcsolódó önerő Nagykökényes 
község Önkormányzatának Képviselő-testülete általi vállalása alapján az óvoda 
Heréd-Nagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott 2010. évi 
finanszírozási megállapodását a következők szerint egészíti ki: 

 

- A Megállapodás kiegészül a következő 11. ponttal: 
„11. Az óvoda feladatellátási hely épületei felújításával kapcsolatos pályázati 
önerőt a tulajdonos önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják. A 
tagóvodára jutó önerőt 276.777. Ft 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 módosított Finanszírozási 
Megállapodás aláíratásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 
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IV. Napirendi pont 
 

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri, Juhász Istvánnét a 
Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

A körjegyző asszony elmondta, hogy az államháztartási törvény módosult, melynek 
következtében az önkormányzat hitelt nem tervezhet addig amíg rendelkezik pénzmaradvánnyal. 
Ennek megfelelően kerültek a keretek megállapításra. Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy 
ismertesse a változásokat. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az államháztartási törvény megváltozott és ennek megfelelően kellett az önkormányzati 
költségvetési rendeletet elkészíteni. Az előző ülésen elhatározottak szerint az általános tartalék 
keretünket 2 MFt-ra csökkentettük, hogy szükség esetén 5 MFt hitelt tudjuk tervezni. Az út és 
járda felújításra szánt összeget további 2 MFt-tal megemeltük így 9 MFt-ra nőtt az összeg. A 
céltartalékban tételesen szerepelnek a pályázati önerőink, mely közel 18 MFt. Megkéri Pusztai 
Ottóné Ilikét, hogy tételesen sorolja fel a megváltozott összegeket. 
 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
 

Tételesen felsorolja a megváltozott összegeket. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A céltartalékon 1.092 eFt összegben Simon Attila pályázatíró ÉMOP sikerdíját is szerepeltetni 
kell az előbb meghozott döntés szerint, valamint a közoktatási infrastrukturális pályázat 
nagykökényesi önerejét bevételként is a finanszírozási megállapodásnak megfelelően.  
 
Kómár József polgármester 
 

18.823 eFt pályázati önerőt kell biztosítanunk, mely szerinte nem kis összeg. Sok önkormányzat 
örülne ilyen költségvetésnek. Tuja hogy a környező települések közül 5 önkormányzatnak 
működésükhöz hitelt kellett felvenni. Reméli, hogy a 2010-es év is olyan sikeres lesz, mint a 
2009-es év. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megkéri Pusztai Ottóné Ilikét, hogy számolja ki a főösszeg változását. 
 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
 

A főösszeg 250.184 eFt lesz, a módosításokat ismertette. 
 
Kómár József polgármester 
 

A tavalyi év végén 270 MFt-tal zártuk a költségvetésünket.  
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A falugyűlésen elhangzott kérésekkel a pénzmaradványkor foglalkozzunk.Kérték:a Kossuth 
utcában lámpatest kihelyezését és Vladár Sándor úr az ülés előtt nyújtotta be az evangélikus 
egyház pályázati terveinek költségvetési összegét, mely 320 eFt. A pénzmaradványkor még 
további támogatásban lehet részesíteni a szervezeteket a kérelmek alapján. Az intézményekkel is 
megtörtént a költségvetési egyeztetés. Megkéri az intézményvezetőket, ismertessék azokat. 
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Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
 

A szülői munkaközösséggel ismertettük a költségvetést. Örültek a sikeres pályázatainknak és a 
most benyújtásra kerülő pályázatnak is. A nagykökényesi tagóvoda elégedett a herédi konyháról 
szállított étel minőségével és mennyiségével. Az ottani szülői munkaközösség nagyon örül, hogy 
pályázati lehetőségeknél gondolunk a tagóvodára is. A dolgozók köszönik a cafetéria keretében 
biztosított juttatásokat. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola költségvetését ismertette a szülői munkaközösséggel és a DÖK-kel, mellyel 
egyetértettek vele. Javaslat, kérés a részükről nem érkezett. A Nevelő-testülettel is ismertette a 
költségvetést. Hasonlóan az óvodához ők is örültek a cafetéria keretében biztosított juttatásoknak, 
és nagyon köszönik. Fontosnak tarja, hogy az iskola működőképes legyen, melyért mindent 
megtett és tesz a jövőben is. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2010. évi költségvetési 
rendeletet az elhangzott  módosításokkal 250.184 eFt főösszeggel szavazásra, teszi. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a kiküldött rendelet-tervezett elhangzott 
módosító javaslatok miatti módosulásait. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal elfogadta a rendeletet: 
 

 
HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
2/2010.(II. 12.) rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. 
évi XXXVIII. tv. (Aht) 65.§ (1) bekezdésében, valamint 125.§ (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht. 57.§, 68.§ (1)-(2) bek, 69.§, 73-75.§ valamint 77.§-
ára az önkormányzat 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Heréd Községi Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
intézményekre, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Heréd-Nagykökényes 
Körjegyzőségre terjed ki. 
 

2.§ 
 

 (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a címrendet a  
(2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési 
intézmények –külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 7. sz. melléklet 
tartalmazza. 

(3) Heréd -Nagykökényes Körjegyzőség igazgatási kiadása önálló címet alkot. 

(4) Heréd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások a 2. 
sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak. 
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A költségvetés bevételei és kiadásai 
3.§ 

 

A képviselő-testület Heréd Községi Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd -
Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2010. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét:  250.184 e Ft-ban 
Kiadási főösszegét: 250.184 e Ft-ban   

állapítja meg. 
 

4.§ 
 

 (1) A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 

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

   adatok ezer Ft-ban 
I. Intézményi működési bevételek 12.119 
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 94.624 
III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 86.535 
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.610 
V. Átvett pénzeszköz 30.055 
Költségvetési bevétel összesen: 227.943 
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 

pénzforgalom nélküli bevételek: 
 Előző évek előirányzat maradványának igénybe 

vétele felhalmozási célra: 1.139 
 Előző évek előirányzat maradványának igénybe 

vétele működési célra: 5.953 
 Előző évi pénzmaradvány 15.149 
Bevétel összesen: 250.184 

 

 (3) A bevételek részletezését intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza.  
(4) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését intézményi 

szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 Önállóan működő és gazdálkodó 
 Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség működési kiadásai: 
 Személyi jellegű kiadások 27.135 
 Munkaadókat terhelő járulékok 7.057 
 Dologi jellegű kiadások 2.031 

 Önállóan működő kv-i  szervek működési kiadásai: 
   adatok ezer Ft-ban 
 Személyi jellegű kiadások 68.416 
 Munkaadókat terhelő járulékok 16.810 
 Dologi jellegű kiadások 28.330 
 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.255 
 

 Önkormányzat működési kiadásai:  
 Személyi jellegű kiadások 17.276 
 Munkaadókat terhelő járulékok 4.258 
 Dologi jellegű kiadások 27.475 
 Működési célú p.e. átadás 9.200 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 5.619 
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A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati 
szinten az alábbiak szerint határozza meg: 

 Személyi jellegű kiadások 112.827 
 Munkaadókat terhelő járulékok 28.125 
 Dologi jellegű kiadások 57.866 
 Ellátottak juttatása 1.225 
 Működési célú p.e. átadás 9.200 
 Felújítási, felhalmozási kiadások 5.619 
 Általános tartalék 1.310 
 Céltartalék 18.863 
 Költségvetési kiadások összesen: 235.035 
 Pénzmaradvány tartalék 15.149 
 Kiadás összesen: 250.184 
 Költségvetési kiadás összesen:  235.035 e Ft 
 Költségvetési bevétel összesen: 227.943 e Ft 
 Költségvetési hiány: 7.092 e Ft 

A költségvetési hiány fedezetére a pénzmaradvány szolgál.  
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.310.000 Ft összegben hagyja 

jóvá. 
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 18.863.000 Ft összegben határozza meg 

az alábbi feladatok megvalósítására: 
 TIOP pályázat sikerdíja:  375.000 Ft 
 LEADER III. tengely önrész 5.312.000 Ft 
 LEADER. IV. tengely önrész 1.308.000 Ft 
 NDP (parkoló, játszótér) önrész 6.309.000 Ft 
 ÉMOP Orvosi rendelői pályázat önrész 3.640.000 Ft 
 ÉMOP pályázatíró megbízási díja 1.092.000 Ft 
 Közoktatási infrastrukturális pály. önrész. 827.000 Ft 

(7) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(8)  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány tartalékát  

13.241 ezer Ft összegben hagyja jóvá a pénzmaradvány elszámolásáig. 
(9) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet (álláshely) 56 főben hagyja jóvá. 

ebből:     Körjegyzőség 
-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő 
Általános Iskola 

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

  Óvoda-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő 
 

  Konyha-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 5 fő 
 Önkormányzat-a teljes munkaidőben foglalkoztatottak:  4 fő 

 -részmunkaidőben foglalkoztatottak 2 fő 
 -Közcélú foglalkoztatás (éves szinten) 10 fő 
Állományba nem tartozók (képviselők) 9 fő 

  A létszám intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

 (10) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 4. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 

 (11) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, éves bontásban 5. sz. melléklet 
szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg, 
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 (12)  Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készítettelőirányzat 
felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 
5.§ 

(1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem hozott, az Áht. 77.§-a szerint a 
polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
arányos teljesítésére 2010. január 1-től-február 11-ig. A Képviselő-testület a költségvetési 
rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített 
kiadások elszámolását elfogadja.  

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 
2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére.  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
6.§ 

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

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

(3) Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel 
való elfogadására a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt. 

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

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

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

(7) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

(8) A Képviselő-testület az Áht. 125.§ (4) bekezdése alapján felmentést ad 2010-2011. években 
az Áht. 90.§ (4) bekezdésben foglalt megvalósulási terv alól.  

Záró rendelkezés 
 

7.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-től 2010. december 31-ig hatályos. 

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

 

 Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester körjegyző 
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1. sz. melléklet Pénzforgalmi mérleg ( táblázat, a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 

2. sz, melléklet  
 

       2 számú melléklet 
          

 KIADÁSOK  ezer forintban    

Cím 
 szám 

Kiemelt 
 ei. 

Cím 
 név     

Kiemelt előirányzatnév 
2009. évi 
eredeti 

ei. 

2010. évi 
eredeti 

ei. 

Létszám 
Fő f.         Rész. f. Közc. 

f. 

1    Önkormányzatok igazg. tev. Heréd           
    Működési kiadások           

1    Személyi juttatások 21 047 15 160       
2    Munkaadókat terh.jár 6 054 3 626       
3    Dologi és egyéb folyó kiad. 1 623 1 946       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 168         

  Alcím összesen:  28 892 20 732 6     
1    Önkormányzatok igazg. tev. Nagykökényes           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 3 496 1 661       
2    Munkaadókat terh.jár 936 356       
3    Dologi és egyéb folyó kiad.  446 422       

    Felhalmozási célú kiadások           
  Alcím összesen:  4 878 2 439 1     

2    Önkormányzatok püi igazgatása Heréd           
    Működési kiadások           

1    Személyi juttatások   8 403       
2    Munkaadókat terh.jár   1 963       
3    Dologi kiadások    273       

  Alcím összesen:    10 639 3     
2    Önkormányzatok püi igazg. Nagykökényes           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   1 912       
2    Munkaadókat terh.jár   410       
3    Dologi kiadások    91       

  Alcím összesen:    2 413 1     
6    Ált. isk. tanulók nappali okt. (1-4)           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 38 059 15 880       
2    Munkaadókat terh.jár 11 576 3 907       
3    Dologi kiadások  10 557 5 798       
4    Ellátottak juttatása 1 143 658       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 3 506         

  Alcím összesen:  64 841 26 243 7,74     
7    SNI. Ált. iskolai tanulók (1-4)           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   409       
2    Munkaadókat terh.jár   111       
3    Dologi kiadások    219       

  Alcím összesen:    739 0,05     
8    Ált. isk. tanulók nappali okt. (5-8)           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   21 714       
2    Munkaadókat terh.jár   5 365       
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3    Dologi és egyéb folyó kiad.    6 093       
4    Ellátottak juttatása   597       

  Alcím összesen:    33 769 8,16 1   
9    SNI. Ált. iskolai tanulók (5-8)           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   325       
2    Munkaadókat terh.jár   88       
3    Dologi kiadások    219       

  Alcím összesen:    632 0,05     
10    Általános Iskolai napközi o. nevelés           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 2 013 2 298       
2    Munkaadókat terh.jár 602 576       
3    Dologi és egyéb folyó kiad.  48 40       

  Alcím összesen:  2 663 2 914 1     
11    Óvodai nevelés, ellátás-Heréd           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 13 440 15 077       
2    Munkaadókat terh.jár 4 051 3 775       
3    Dologi kiadások  1 832 1 916       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 1 000         

  Alcím összesen:  20 323 20 768 6     
12    Óvodai nevelés, ellátás-Nkökényes           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 8 766 6 629       
2    Munkaadókat terh.jár 2 637 1 571       
3    Dologi kiadások  179 246       

  Alcím összesen:  11 582 8 446 3     
 KIADÁSOK  ezer forintban    

Cím 
 szám 

Kiemelt 
 ei. 

Cím 
 név     

Kiemelt előirányzatnév 
2009. évi 
eredeti 

ei. 

2010. évi 
eredeti 

ei. 

Létszám 
Fő f.         Rész. f. 

Közc.f. 

13    Óvodai intézményi étkeztetés           
    Működési kiadások            

1    Személyi juttatások 6 229 6 084       
2    Munkaadókat terh.jár 1 751 1 417       
3    Dologi kiadások  5 151 6 495       

  Alcím összesen:  13 131 13 996 5     
14    Iskolai intézményi étkezés           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások           
2    Munkaadókat terh.jár           
3    Dologi kiadások  5 419 5 968       

  Alcím összesen:  5 419 5 968       
15    Munkahelyi vendéglátás           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások  1 308 745       

  Alcím összesen:  1 308 745       
16    Egyéb vendéglátás            

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások    591       

  Alcím összesen:    591       
17    Víztermelés, kezelés, ellátás           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások  2 317 2 346       
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  Alcím összesen:  2 317 2 346       
18    Települési hulladékok kezelése           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 30         
2    Munkaadókat terh.jár 14         
3    Dologi kiadások  858 946       

  Alcím összesen:  902 946       
19    Út, autópálya építése           

    Felhalmozási célú kiadások           
6       Beruházás felújítás 2 000 4 000       

  Alcím összesen:     2 000 4 000       
21    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások  269 298       

  Alcím összesen:  269 298       
22    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások    618       

  Alcím összesen:    618       
23    Zöldterület kezelés           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 1 570 1 255       
2    Munkaadókat terh.jár 453 336       
3    Dologi kiadások  1 000 16       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 288         

  Alcím összesen: 3 311 1 607 1     
24    Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások    7       

  Alcím összesen:    7       
25    Önkormányzati jogalkotás           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   3 960       
2    Munkaadókat terh.jár   1 069       
3    Dologi kiadások            

  Alcím összesen:    5 029       
26     Önkormányzatok igazgatási tevékenysége           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 10 426 6 518       
2    Munkaadókat terh.jár 2 805 1 290       
3    Dologi kiadások  6 201 6 570       
4   Végleges pénzeszköz átadás 1 564 1 621       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 562         

  Alcím összesen: 21 558 15 999 1     
 KIADÁSOK  ezer forintban    

Cím 
 szám 

Kiemelt 
 ei. 

Cím 
 név     

Kiemelt előirányzatnév 
2009. évi 
eredeti 

ei. 

2010. évi 
eredeti 

ei. 

Létszám 
Fő f.         Rész. f. 

Közc.f. 

28    Munkanélküli ellátások           
    Működési kiadások           

5    Végleges p.eszk. átadás 632 1 535       
  Alcím összesen:  632 1 535       

29    Önkormányzatok közbesz. Lebonyolítása           
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    Működési kiadások           

3    Dologi kiadások    625       
  Alcím összesen:    625       

30    Közvilágítási feladatok           
    Működési kiadások           

3    Dologi kiadások  4 685 4 590       
  Alcím összesen:  4 685 4 590       

31    Város és községgazdálkodás           
    Működési kiadások           
     Személyi juttatások   30       
     Munkaadókat terh.jár   8       

3    Dologi kiadások  2 963 3 725       
5   Végleges pénzeszköz átadás 100 120       

    Felhalmozási célú kiadások           
5    Beruházás, felújítás 1 760 1 319       

  Alcím összesen:  4 823 5 202       
              

33    Központi költségvetési befizetések           
    Működési kiadások           

5   Végleges pénzeszköz átadás   240       
  Alcím összesen:    240       

36    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás           
    Működési kiadások           

3    Dologi kiadások  200 200       
  Alcím összesen:  200 200       

37    Család-és nővédelmi eü. Gondozás           
    Működési kiadások           

1    Személyi juttatások 2 315 2 344       
2    Munkaadókat terh.jár 699 560       
3    Dologi kiadások  766 552       
5   Végleges pénzeszköz átadás 5 5       

  Alcím összesen:  3 785 3 461 1     
38    Ifjúság-egészségügyi gondozás           

    Működési kiadások           
5   Végleges pénzeszköz átadás 127 130       

  Alcím összesen:  127 130       
39    Időskorúak járadéka           

    Működési kiadások           
2    Munkaadókat terh.jár           
5    Végleges p.eszk. átadás 32 32       

  Alcím összesen:  32 32       
40    Lakásfenntartási támogatás normatív alapon           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 86 202       

  Alcím összesen:  86 202       
41    Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 60 60       

  Alcím összesen:  60 60       
42    Ápolási díj alanyi jogon           

    Működési kiadások           
2    Munkaadókat terh.jár   155       
5    Végleges p.eszk. átadás 320 645       

  Alcím összesen:  320 800       
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43    Ápolási díj méltányossági alapon           

    Működési kiadások           
2    Munkaadókat terh.jár   131       
5    Végleges p.eszk. átadás 1 018 547       

  Alcím összesen:  1 018 678       
44    Átmeneti segély           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 2 005 2 118       

  Alcím összesen:  2 005 2 118       
45    Temetési segély           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 200 165       

  Alcím összesen:  200 165       
          
 KIADÁSOK  ezer forintban    

Cím 
 szám 

Kiemelt 
 ei. 

Cím 
 név     

Kiemelt előirányzatnév 
2009. évi 
eredeti 

ei. 

2010. évi 
eredeti 

ei. 

Létszám 
Fő f.         Rész. f. Közc. 

f. 

46    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás           
    Működési kiadások           

5    Végleges p.eszk. átadás 250 450       
  Alcím összesen:  250 450       

47    Közgyógyellátás           
    Működési kiadások           

5    Végleges p.eszk. átadás 270 270       
  Alcím összesen:  270 270       

48    Köztemetés           
    Működési kiadások           

4    Végleges p.eszk. átadás 200 110       
  Alcím összesen:  200 110       

49    Szociális étkeztetés           
    Működési kiadások           

1    Személyi juttatások 412 408       
2    Munkaadókat terh.jár 137 109       
3    Dologi kiadások  1 634 2 374       

  Alcím összesen:  2 183 2 891   1   
50    Családsegítés           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások           
2    Munkaadókat terh.jár           
3    Dologi kiadások  454 13       

  Alcím összesen:  454 13       
51    Civil szervezetek működési támogatása           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 200 150       

  Alcím összesen:  200 150       
52    Közcélú foglalkoztatás           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások   603       
2    Munkaadókat terh.jár   81       
3    Dologi kiadások    1 375       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás   300       

  Alcím összesen:   2 359     10
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53    Könyvtári állomány gyarapítása           

    Működési kiadások           
3    Dologi kiadások  346 347       

  Alcím összesen:  346 347       
54    Közművelődési tevékenység és támogatása           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 1 830 2 056       
2    Munkaadókat terh.jár 546 491       
3    Dologi kiadások  4 568 2 590       

    Felhalmozási célú kiadások           
6    Beruházás, felújítás 160         

  Alcím összesen:  7 104 5 137 1 1   

56    
Sportszövetségek és szab. Testületek 
műk.tám           

    Működési kiadások           
5    Végleges p.eszk. átadás 900 800       

  Alcím összesen:  900 800       
58    Köztemető-fenntartás és működtetés           

    Működési kiadások           
1    Személyi juttatások 102 102       

     Munkaadókat terh.jár. 11 28       
3    Dologi kiadások  216 283       

  Alcím összesen:  329 413       
60    Fejezetei és általános tartalékok elszámolása           

7   Általános tartalék 2 724 1 310       
8   Céltartalék 10 065 18 863       
9   Pénzmaradvány tartalék 31 108 15 149       

 Alcím összesen:  43 897 35 322       
Kiadások összesen 257 500 250 184 46 3 10

 
 
3. sz. melléklet  bevételi tábla 
 
 

  
BEVÉTEL 

 ezer Ft-ban 

Cím 
 szám 

Kiemelt 
ei. 

Cím 
 név     

Kiemelt előirányzatnév 
2009. évi 
eredeti ei 

2010. évi 
eredeti ei 

1    Körjegyzőség     

      Működési bevételek     

  2    Intézményi működési bevétel                  29     

    Alcím összesen:                   29     

6    Ált. Isk. tanulók nappali oktatása (1-4)     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel              150      

      Átvett pénzeszköz     

    Alcím összesen:               150      
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13    Óvodai intézményi étkeztetés     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel           1 764             1 994     

    Alcím összesen:            1 764             1 994     

14    Iskolai intézményi étkeztetés     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel           2 237             2 435     

    Alcím összesen:            2 237             2 435     

15    Munkahelyi étkeztetés     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel           2 994             1 251     

    Alcím összesen:            2 994             1 251     

16    Egyéb vendéglátás     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel               975     

    Alcím összesen:                975     

21    Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     

      Önkorm. sajátos műküdési bevételei     

  4    Egyég sajátos folyó bevételek               234     

    Alcím összesen:                234     

22    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel               967     

      Felhalmozási és tőkejellegű bev.      

  4    Sajátos felhalm. és tőkejell. bev.               130     

    Alcím összesen:             1 097     

24    Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás      

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel                  11     
    Alcím összesen:                   -                     11     

26    Önkormányzatok igazgatási tevékenysége     

      Működési bevételek     

  1    Intézményi működési bevétel              370             1 000     

  4   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele              600                480     
      Előző évi pénzmaradvány         31 108      
       Hitel           2 000      

    Alcím összesen:         34 078             1 480     
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  BEVÉTEL  ezer Ft-ban 
Cím 
 szám 

Kiemelt 
 ei. 

Cím 
 név     Kiemelt előirányzatnév 2009. évi 

eredeti ei 
2010. évi 
eredeti ei 

27    Adó, illeték kiszabása, beszedése      
       Helyi adó          14 000     
       Talajterhelési díj            2 000     
    Alcím összesen:           16 000     

31    Város és községgazdálkodás     
      Működési bevételek     
  1    Intézményi működési bevétel              110                130     
    Alcím összesen:              110                130     

32    Önkormányzatok elszámolásai     
  4    Helyi adó+pótlék         12 000      
  4    Gépjármű adó           7 600             9 500     
  4    Átengedett központi adók         70 326           68 890     
  3    Felhalmozási és tőke jell. bev.           1 800             4 000     
  5    Normatív támogatások         97 915           86 535     
  6    Normatív kötött felh. tám.              308      
  4    Sajátos bevétel              365      
       Átvett pénzeszközök         19 369      
       Működési célú p.e. átvétel          26 312     
    Alcím összesen:        209 683         195 237     

33    Központi költségvetési befizetések     
      Támogatásértékű bevételek     
  1    Előző évi közp.-i kiegészítés               117     
    Alcím összesen:                117     

37    Család- és nővédelmi eü gondoskodás     
      Működési bevételek     
  2    Átvett pénzeszközök           3 785             3 496     
    Alcím összesen:            3 785             3 496     

38    Ifjúság-egészségügyi gondozás     
      Működési bevételek     
  2    Átvett pénzeszközök              127                130     
    Alcím összesen:               127                130     

49    Szociális étkeztetés     
      Működési bevételek     
  1    Intézményi működési bevétel           2 228             3 139     
    Alcím összesen:            2 228             3 139     
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54    Közművelődési tev. és támogatások     

      Működési bevételek     
  1    Intézményi működési bevétel              200      
    Alcím összesen:               200      

58    Köztemető fenntartás és működtetés     
      Működési bevételek     
  1    Intézményi működési bevétel              144                188     
    Alcím összesen:               144                188     

60    Fejezeti és általános tartalék elszámolása      
      Pénzforgalom nélküli bevétel      

  1    
Előző évi pm. Igénybevét felh. 
célra            7 092     

       Előző évi pénzmaradvány          15 149     
    Alcím összesen:            22 241     

Bevételek összesen:       257 500         250 184     
 

 
Heréd Községi Önkormányzat 4. számú melléklet 

 
Heréd Községi Önkormányzat 2010. évi  

Beruházási és felújítási feladatai 
 e Ft 

Szakfeladat Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Út, autópálya építése Utak, Járdák felújítása 
4.000 

Város és község gaz. Műv. Ház előtti sétány 
térkövezése 
Butikok előtti építm. terv ktg 
Rendezési terv módosítás 

 
419 
400 
500 

Közcélú foglal. Fűnyíró, fűkasza 300 
Összesen:  5.619 

 
 
5. sz,. melléklet az Önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlege fekvő tábla a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
6. sz. melléklet a 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv fekvő tábla a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 
 
7. sz. melléklet a 2010. évi költségvetési címrend fekvő tábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató és Oraveczné Samu Györgyike óvodavezető távoznak az ülésről. 
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V. Napirendi pont 
 

A köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló rendelet 
módosításáról 

(Előterjesztés írásban mellékleve a jegyzőkönyvhöz.) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Megkéri, Juhász Istvánnét a 
Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse az ülésen elhangzottakat. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

Körjegyző asszony elmondta, hogy a rendelet módosítását a törvényi változások indokolták, 
többletköltséget nem jelent. A rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a köztisztviselők 
szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló rendelet módosítását szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal elfogadta a rendeletet: 
 

A HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 
3/2010.(II.12.) RENDELETE 

a köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló 
13/2001.(XI.07.) rendelete módosításáról 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§., valamint a 49/H. §., 49/J. 
§. és a 49/M. §-a alapján, a Köztisztviselői törvény 2009. évi CIX. törvénnyel módosítására 
figyelemmel a köztisztviselők szociális, jóléti és kegyeleti támogatásáról szóló 13/2001.(XI.07.) 
rendelete ( a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § (1)  A R. 1. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„ (4) A köztisztviselőket a Ktv. 49/F. §-a alapján megillető cafetéria - juttatás éves keretét a 
Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a költségvetés elfogadása során 
határozzák meg, a cafetéria - juttatás részletszabályozását a Hivatal Egységes Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza.” 

 

(2) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ (1) E rendelet hatálya a Heréd- Nagykökényes Körjegyzőség hivatalában (továbbiakban: 

Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőre terjed ki.” 
 

(3) A R. 2. § (1) bek. b.) pontja az üdülési hozzájárulásról hatályát veszti, ezzel a c) pont 
számozása b.) pontra változik. 

 

(4) A R. 2. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

(5) A R. 7. § (1) bek. b.) pontja, valamint a 7. § (5) bekezdése a nyugállományú köztisztviselők 
kedvezményes üdültetéséről hatályát veszti, ezzel a R. 7. § (6) bek. számozása eggyel csökken. 
 

(6) A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A nyugállományba vonuló köztisztviselőt egy havi munkabérének megfelelő összegű 
pénzjutalomban kell részesíteni.” 

 

(7) A R.-ben a „jegyző” szövegrész helyébe mindenütt a „körjegyző” szövegrész lép. 
 

2. § (1) E rendelet 2010. február 15- én lép hatályba. 
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet 

egységes szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik. 
  
 Kómár József  Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 polgármester  körjegyző 
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VI) Napirendi pont 
 

Herédi Labdarúgó Klub beszámolója a 2009. évi önkormányzati támogatás  
felhasználásáról és tájékoztatója működésükről, eredményeikről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi Egyed János alpolgármestert, kívánja kiegészíteni az előterjesztést? 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Véleménye szerint igen részletes a beszámoló. Ebben az évben a sportöltözők felújítása 
megtörtént, sok esetben csak anyagköltségen, mert a munkát ingyen végezték el. A sport terén 
jelentősen visszaesett az utánpótlás, mert a 8-12 éves korosztály nem érdeklődik a foci iránt. 
Talán ez arra is visszavezethető, hogy nincs megteremtve sem az anyagi, sem a személyi 
feltétele. 2010-ben a Sport Klub célja, hogy ezen próbáljanak javítani. Az iskolával fel fogják 
venni a kapcsolatot ez ügyben. 
 
Kómár József polgármester 
 

Sok pénzbeli támogatást kapott az önkormányzattól a Sport Klub. A támogatás nagyobb része a 
sport öltözök felújítására lett fordítva. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Mennyi herédi gyermek focizik a csapatban? 
 
Egyed János alpolgármester 
 

A 18-as keretből 10-11 herédi focista tagja a keretnek. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Miből adódik az elvándorlások? Igaz, hogy a vendégjátékosok kapnak pénz a játékért? 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Nem igaz, hogy a focisták kapnak pénz. A költségtérítést tudja a Klub biztosítani. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

Az utóbbi időben jól szerepel a csapat. A honlapon is megtalálható a Klub linkje, melyről ők már 
elérhetőek. 
 
Egyed János alpolgármester 
 

Köszöni a támogatásokat. Mindenkit sok szeretettel várnak a meccsekre. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A mellékelt költségvetési elszámolásból kitűnik, hogy jól gazdálkodik a Klub a pénzével. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Elmondja, hogy a Kistérségből kapott az önkormányzat olyan pályázati lehetőséget, mellyel a 
sportegyesület tudna pályázni a működésére. Felajánlja a Hivatal segítségét a benyújtáshoz. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Herédi Labdarúgó Klub 
2009. évi beszámolóját szavazásra, teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a következő határozatot hozza:  
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22/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó Klub 2009. 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 

 
 

VII.) Napirendi pont 
 

A Polgárőrség herédi szervezetének beszámolója a 2009. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról és tájékoztatója a községben végzett tevékenységükről 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

A Polgárőrség elnökének lemondó levelét mindenki megkapta. Az elnök balesetével 
kapcsolatban sokan zaklatták és tettek rá megjegyzéseket. A közakaratnak tett eleget, ezért 
lemondott. Így viszont a Polgárőrség léte került veszélybe, mert a tavalyi évben a gyűlésükön 
nem volt jelentkező az elnöki posztra, akkor vállalta el az elnökséget az ő fia, hogy megmentse az 
Egyesületet. A mellékelt pénzügyi beszámolóból látszik, hogy jól kezelték a pénzüket, mert a 
számlájukon még mindig szerepel elkölthető összeg. Az is köztudott, hogy a polgárőrök 
ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. 
 
Papp Ákos képviselő 
 

A pénzügyi tájékoztató mellé csak csatolni kellett volna egy szöveges beszámolót az elmúlt 
évben végzett munkáról. 
 
Kómár József polgármester 
 

Valóban jó munkát végzett a polgárőrség, mert a tavalyi évben 6 falopást is sikerül nekik 
megakadályozniuk. 
 
 
György Istvánné képviselő 
 

Akkor most megszűnik Heréden a Polgárőrség? Ha ez kitudódik biztos, hogy meg fog növekedni 
a lopások száma. 
 
Vladár Sándor lakos 
 

Szomorúan hallgatta az, amit a polgármester úr mondott. Ő is tagja volt a polgárőrségnek, de ő 
már „kiöregedett” és nem tudja vállalni az éjszakai járőrözéseket. Sajnálja, hogy a fiatalok nem 
vállalják fel ezt a munkát, hiszen a saját falujáért tennék. Csak jobb az emberek közérzete, ha 
tudja, hogy van polgárőrség a faluban. A rágalmakat el kell viselni, és ki kell állni és megvédeni 
magát az embernek. Ez a helyes megoldás az ilyen helyzetekben. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javasolja, hogy próbálja meg a Polgárőrség Kis-Varga Bertalan mezőőrt bevonni az Egyesületbe. 
A munkaköre is hasonló, most is Nagykökényesen falopás miatt fogott el tolvajokat. 
 
Kómár József polgármester 
 

Már megkeresték a mezőőrt, de nem kívánt az Egyesület soraiba állni. Elnök meg nem szeretne 
lenni. Az elnökséget azért sem vállalja senki, mert kéthetenként kötelező beszámolni a 
polgárőrség munkájáról a megyei Polgárőr Szövetségnek. 
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Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Polgárőrség 2009. évi 
beszámolóját szavazásra, teszi. 
 

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

23/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Polgárőrség 
2009. 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 

 
 

VIII.) Napirendi pont 
 

Környezetvédelmi Program elfogadása 
 
(Előző ülésen megkérdezés alapján nyomtatott formában, CD-re másoltan és e-mailben 
megküldött Környezetvédelmi Programnak megfelelően.) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkéri a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jogszabályi változás indokolja a Környezetvédelmi Program elfogadását, melyet szakértő 
készített. Pályázati kiírás feltétele is lehet, hogy érvényes Környezetvédelmi Programmal 
rendelkezzen az önkormányzat. Az elfogadandó program a környezetvédelmi felügyelőség által 
kért kisebb javításokat is tartalmazza már. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a Környezetvédelmi 
Program elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

24/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - e jegyzőkönyv melléletét 
képező- a KTVF által véleményezett, a 2010-2015. tervezési időszakra szóló 
Heréd Község Környezetvédelmi Programját a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló mód. 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az elfogadott programot 
tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak küldje meg. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 
Terényiné Dencs Mária szociális előadó megérkezett az ülésre. 
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IX.) Napirendi pont 
 

2010. évi közfoglalkozási terv elfogadása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A jogszabálynak megfelelően februárra el kell készíteni a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet.       
A tervet véleményeztettük a Hatvani Munkaügyi Központtal és a Szociális Kerekasztal is 
elfogadta. A törvény 10 %-os eltérést engedélyez a foglalkoztatottak létszámában. A tavalyi 
évben olyan közmunkásaink is voltak, aki szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeztek és a 
szakmájuknak megfelelő munkakörben tudtuk alkalmazni, így ők megkapták a szakmunkás 
minimálbért. Jelen pillanatban az önkormányzat 3 főt alkalmaz közmunkásként. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2010. évi 
közfoglalkoztatási terv elfogadását szavazásra teszi. 
 

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

 
+25/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 

 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező, a Munkaügyi Központ és a Szociális Kerekasztal által véleményezett és 
elfogadásra javasolt 2010. 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: 2010. évben folyamatosan  
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 

X.) Napirendi pont 
 

Egyebek, interpelláció 
 

 Arany János utcai lakók fakivágási és pótlási kérelme 
 
Kómár József polgármester 
 

Az Arány János utca lakói írásos kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a kérelmet. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Egyéni fakivágási iránti kérelmet 2.200,-Ft-os illeték ellenében a jegyző engedélyez előzetes 
helyszíni szemle alapján. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterület lévő fák kivágása iránti 
kérelmet az Államigazgatási Hivatalnak kell benyújtani kijelöltetésre, mely kirendeli valamelyik 
környező település jegyzőjét és a kirendelt jegyző engedélyezi nekünk a fakivágást. A 2010. évi 
költségvetésben tervezett fásításra és parkosításra a Képviselő-testület. Kérni árajánlatot a 
fapótlásra. 
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Hegyalja Istvánné lakos 
 

Az utca lakói Tóth Tibor kivételével – aki szeretné meggyfáit megtartani - szeretnék a ház előtti 
elöregedett fákat és bokrokat kivágatni és az utca képének megfelelő fákkal pótolni azokat. 
 
Kómár József polgármester 
 

Valóban el vannak öregedve az utcán lévő fák. 
 
György Istvánné képviselő 
 

A Kolozsvári utcában is hasonló a helyzet. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kertész szakember még nem küldte a helyszíni szemléjéről készült jegyzőkönyvet. Ennek 
következtében most csak az Arany János utcai lakók kérelmével tud a Képviselő-testület 
foglalkozni. Írjanak hasonló kérelmet a Kolozsvári utca lakói is. 
 
György Istvánné képviselő 
 

A Posta oldalán lévő gesztenyefa is kivágásra kerülhetne. 
 
Kómár József polgármester 
 

Véleménye szerint azokat még nem szükséges kivágni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kómár József polgármester 
 

Kérdezi Hegyalja Istvánnétól, hogy a körjegyző asszony által felolvasott javaslattal egyetért? 
Javasolja, hogy gömb akáccal pótolják a kivágott fákat, mert azok nem nőnek magasra így a 
villanyvezetékbe sem fognak beleérni. 
 
Hegyalja Istvánné lakos 
 

Igen megfelel a gömb akác. a lakók véleménye, hogy mindegy hogy milyen fa kerül pótlásra, 
csak a járdát ne nyomja fel és a villanyvezetékbe nem érjen bele. Nagyon szépen megköszöni az 
utca nevében a Képviselő-testület döntését. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Arany J. utcai lakók 
fakivágási kérelméről szóló határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

26/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Arany J. 
utcai lakók fakivágás és fásítás kezdeményezését. A Képviselő-testület elhatározza 
kertész szakember bevonásával a lakók által kért elöregedett fák kivágását. 

 

Az újratelepítésről kertész szakember árajánlatát és javaslatát követően dönt a 
Képviselő-testület. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert a fakivágási engedély és az 
újratelepítési javaslat és árajánlat megkérésére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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 SZSZB tagok megválasztása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Áradja a szót a körjegyzőnek, aki ismerteti a Képviselő-testülettel az előterjesztést. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az utolsó tag még a mai nap folyamán adta le nyilatkozatát, ezért osztották ki az anyagot.            
A megválasztott tagok közül egy tag visszalépett helyére Rudas Ferencnét, a volt pénzügyes 
kolléganőnket kértük fel, aki el is fogadta a felkérést. A kiosztott előterjesztésben a 3. tag után 
szereplő nevek már csak póttagok, akik abban csak az esetben kerülnek behívásra, ha nem lesz 
elegendő delegált. Az SZSZB-k létszáma 5 fő és a kijelölt körzetben 7 fő kell hogy legyen. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az SZSZB tagok 
megválasztásáról szóló írásos határozati javaslatot szavazásra teszi. 
 

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

27/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyző, mint a Helyi 
Választási Iroda Vezetője előterjesztésére a választási eljárásról szóló mód. 1997. 
C. tv. 23. §. (2) bekezdése alapján. 

 

001.szavazókör (Általános Iskola) Szavazatszámláló Bizottságába 
 

 Név:     Lakcím: 
 

1. Szabó Andrásné  Heréd, Borszéki u.25. szám alatti lakost taggá, 
2. Mocsár Katalin  Heréd, Hatvani út 17. szám alatti lakost taggá, 
3. Rudas Ferencné  Heréd, Iskola utca 7. szám alatti lakost taggá, 
4. Gubicskó Sándorné Heréd, Borszéki u.28. szám alatti lakost póttaggá. 
5. Krizsán Jánosné  Heréd, Kolozsvári u.18. sz. alatti lakost póttaggá 

 
 

002. szavazókör (Klubkönyvtár) Szavazatszámláló Bizottságába 
 

Név:     Lakcím 
 

1. Kapuszta Józsefné       Heréd, Kökényesi út 5. szám alatti lakost taggá, 
2. Zeke Lászlóné         Heréd, Petőfi u.11. szám alatti lakost taggá, 
3. Szovics Róbertné        Heréd, Rákóczi út 85. szám alatti lakost taggá, 
4. Gyurika Ferencné        Heréd, Pusztai u. 13. szám alatti lakost póttaggá 
5. Szabó Gábor        Heréd, Borszéki u. 25. szám alatti lakost póttaggá 
6. Kapuszta Zoltánné       Heréd, Temető u.6. szám alatti lakost póttaggá 
7. Krizsánné Tóth Zsuzsanna    Heréd, Rákóczi út 135. sz. alatti lakost póttaggá 

 

VÁLASZTJA MEG. 
 

Felelős: Peterkéné Farkas Andrea körjegyző 
Határidő: 2010. 03. 22. 

 



 61 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Mácsik Éva igazgató a Kistérségből arra kért bennünket, hogy ne lépjünk ki ebből a feladat 
ellátásból, mert nem lesz meg a szükséges önkormányzati létszám, melynek következtében nem 
fognak tudni jól pályázati. Az új rendszerben pályázati úton igényelhetnek ilyen készülékeket. 
Igaz nincs most olyan személy Herédről, aki élne a szolgáltatással, így a Kistérség erre a feladatra 
nem is tudna lehívni a nevünkben állami támogatást. Abban az esetben pedig ha lesz igény 
Heréden a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, akkor kaphatunk készüléket és fizetni kell az 
egy főre jutó kiegészítést ami 48.235 Ft/ellátott/év . 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásról szóló határozati javaslatot szavazásra, teszi. 
 

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

27/2/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a Hatvan 
Körzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében a 2 fővel működtetett 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásában továbbra is részt vesz és 
költségvetésében amennyiben igény lesz rá, az évi 48.235 Ft/ellátott fő 
hozzájárulást biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a Kistérségi 
Társulást értesítse. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 
György Istvánné képviselő távozik az ülésről. A Képviselő-testület létszáma 9 főről 8 főre 
csökken. 
 

 Fekete István perköltség ügye 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Fekete István kérelmében perköltségeinek megtérítését kéri a Képviselő-testülettől. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Milyen kára keletkezett? Megfizette már, amit az önkormányzatnak okozott? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nyilvános ülésen döntött a Képviselő-testület Homor László úr és társai kérelméről is, nem 
vállalta át perköltségeiket. Ugyanúgy döntött a Képviselő-testület a két hivatali dolgozó 
perköltségeinek megelőlegezésében, mely összeget miután felé megfizették visszafizeti az 
ügyvéd. A pert Fekete István elvesztette, így minden megítélt költség őt terheli. Bent járt Fekete 
István a hivatalban és azt kérte tőle és a polgármestertől, hogy az önkormányzat térítse meg a 
csatornaügyben keletkezett kárát. Megkérte Fekete István őket, hogy segítsenek neki megírni a 
kérelmét a Képviselő-testület felé. Elmondta Fekete Istvánnak, hogy nem segíthetnek e kérelem 
megírásában. Továbbá megmutatta Fekete Istvánnak azt a képviselő-testületi határozatot, 
melyben a 6 felperes kérelmét sem támogatta a Képviselő-testület. Fekete István elmondta, hogy 
a csatornaügyben lévő visszásságokat nem fogja annyiban hagyni, ezért ismételten feljelentést 
fog tenni. Másnap megírta és benyújtotta ide a kérelmét. Az egész levelet nem olvassa fel, a levél 
Képviselő-testületnek írt részét felolvassa. A kérelmet neki és a Képviselő-testületnek címezte. 
A polgármestert nem szólítja meg, de a kérelemben szidalmazóan ír róla.  
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Felolvassa a Képviselő-testületnek írt részt. Tájékoztatásul elmondja, hogy személyiségjogi per 
volt a kérelmező és az akkori képviselők között. Nem anyagi kár miatt nyújtotta be a keresetet, a 
nagyon magas perköltséget kell neki megfizetnie. A gázvagyon miatti sérelmeit is leírta, melyben 
azt sérelmezi, hogy áron alul kelt el. Csatorna céltámogatási ügyet is leírja még egyszer. A 
visszaigényelt ÁFÁ-t, mely szerinte jogtalan volt. Az akkori falugyűlésre vonatkozó dolgokat is 
leírta. Leírja, hogy ő csak az igazságért állt ki. Megemlíti kérelmében a „fiktív számlákat.”        
Az akkori Képviselő-testületből mindenkinek a szerepét leírja még a jegyző asszonyét is. 
Megszólítja a kérelmében a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy lehetett az adóságot így rendezni és 
750.000,- Ft-ot adni évente 2003-tól a BAUCONT-nak. Amikor bent járt elmondtunk neki, hogy 
Bíróság által jóváhagyott adósságrendezési eljárásban 2002. évben megkötött megállapodás 
alapján került ez az összeg kifizetésre, melyet az önkormányzat a megállapodásban szereplő 
időpont után vissza is fog kapni. Azt is elmondtuk Fekete Istvánnak, hogy már 2 éve nem fizetjük 
ezt az összeget jelen pillanatban ez az ügy lezárás alatt van. Leírja, hogy a pereskedés neki több 
millió forintjába kerül, ő ártatlanul szenved, éhezik és fázik. Napi megélhetési gondokkal küzd 
emiatt, azóta semmit sem tud fizetni. A polgármester úr szerinte megsértette az ő személyiségi 
jogait. A hivatali dolgozókat ismételten le hamis tanúzta annak ellenére, hogy már többször kérte, 
hogy ne sértegesse a hivatali dolgozókat. Ismételten felolvas a kérelemből. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Meg lehet nézni a kérelmet? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Természetesen. Körbeadja a kérelmet. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Hány oldalas? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Négy oldalas. 
 
Kómár József polgármester 
 

Egyedül Kerestély Gyula képviselőt dicséri benne meg  és a jegyző asszonyt. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Kire gondol a levélben, aki felbiztatta ő arra, hogy pereskedjen? Miért nem kérdezte meg a 
jegyző asszony, hogy kire gondolt? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Minden benne van a levélben.  
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Ki mondta neki akkor, hogy pereskedjen? 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Fölösleges a szót pazarolni erre. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ő könyörgött neki, hogy ne indítsa el a pert. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Azt mondta, hogy nem fogja abbahagyni és ismét feljelentést fog tenni. A polgármester úr 
mondta neki, hogy ne pereskedjen tovább, mert el fogja veszíteni a pert és csak tovább nő a 
kiadása. 
 
Kómár József polgármester 
 

A körbe adott levelet, aki elolvassa láthatja, hogy teli van rágalmazással, melyért feljelenthetné. 
Neki nincs szüksége arra, hogy a Bíróságra járjon. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A felolvasott levél lényege, amelyet ismertetet a Képviselő-testülettel. Fekete Istvánt több milliós 
kárról ír. Konkrétan a kb. 300.000,-Ft körüli perköltséget szeretné, ha a Képviselő-testület 
megtérítené számára. 
 
Kómár József polgármester 
 

A feljelentésben olyan ügyek vannak, melyek akkor történtek, amikor ő még képviselő sem volt. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kérést a Képviselő-testület megtárgyalta. A kérdés, hogy a Képviselő-testület tudja támogatni a 
kérést vagy sem. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Nem tudja támogatni. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket, mondjanak véleményt az üggyel kapcsolatban. 
 
Juhász Istvánné képviselő 
 

Nem tud az ügyhöz, mint hozzászólni. Nem támogatja a kérelmet. 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

A falugyűlésen a viselkedése felháborító volt. Közbe kiabált, hogy adjon az Képviselő-testület 
neki tűzifát. Az hogy a jegyző asszonyt letegezi, hogy gondolja? 
 
Kómár József polgármester 
 

Már többször szót érte, hogy ne tegeze a jegyzőt. 
 
Samu Alfonzné képviselő 
 

Ha lenne pénzünk, akkor az evangélikus egyházat támogatnánk. De nincs pénzünk. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, Fekete István perköltség 
megtérítési kérelmének támogatását szavazásra teszi. 
 

 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozza:  
 

28/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete István Heréd 
Rákóczi út 21. szám alatti lakos perköltség megtérítése iránti kérelmét 
megtárgyalta, azt nem támogatja. 
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 Helyi vállalkozókkal kapcsolatban 
 
Kerestély Gyula képviselő 
 

Kérdezi a jegyző asszonytól, hogy nincs mód arra, hogy nagyobb volumenű munka esetén előbb 
a helyi vállalkozóktól kérjünk árajánlatot? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

15 MFt-ot el nem érő építési munkáknál ez a tendencia eddig is meg volt, hogy a helyi 
vállalkozóktól kértünk elsősorban árajánlatokat. Sajnos 15 MFt-ot meghaladó munkák már 
közbeszerzés kötelesek, melyet a törvényi előírásnak megfelelően interneten nyílt eljárásban kell 
közbeszereztetni. Természetesen a kiírt pályázati lehetőség a herédi honlapon megtalálható, és 
bármelyik helyi vállalkozó benyújthat rá pályázatot. A pályázati anyagban viszont számos olyan 
feltétel szerepel, melyre több helyi vállalkozó nem képes, ezért nem tud pályázati anyagot 
benyújtani. De a tavalyi évben előfordult az is, hogy a helyi vállalkozó megvette a pályázati 
dokumentációt, el is készítette a pályázatát, csak elnézte a benyújtási határidőt és lemarad. 
Elmondása szerint az általa benyújtott pályázati összeg a legalacsonyabb lett volna, így 
megnyerhette volna a munkát. 
 
 

 Pályázatok megbízási díja módosításával kapcsolatban 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A még folyamatban lévő pályázatainkkal (LEADER , NDP) kapcsolatban szükség van egy elvi 
határozatra, melyben a pályázatíró %-os sikerdíja helyett annak megfelelő fix összeget kell 
szerepeltetni. Ellenkező esetben a sikerdíjat nem fogjuk tudni elszámolni és az önkormányzatnak 
kell pluszköltségként kifizetnie, mert a korábbi kiírásokkal ellentétben ez a szigorítás lépett 
érvénybe. 
 
Kómár József polgármester 
 

A LEADER IV. tengely, Dallamfonó Nap pályázatnak szerdán lesz a helyszíni szemléje. 
 
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a pályázatok megbízási 
díja módosításával kapcsolatban az elhangzott javaslatot szavazásra, teszi. 
 

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

29/2010.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő 
pályázataival kapcsolatban Simon Attila pályázatíró részére a megnyert támogatás 
%- os arányában elfogadott sikerdíját, az elfogadott %-nak megfelelő, de 
általános, fix összegű megbízási díjra módosítja. 

 

Felhatalmazza a Testület polgármestert és a körjegyzőt, hogy a megbízási 
szerződések módosítását elvégezzék úgy, hogy az önkormányzatnak az 
többletköltséget ne okozzon. 

 

Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 30 nap 

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

Kmf. 
Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


