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73-8/2012. 
J e g y z ő k ö n y v  

 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. március 30.-i rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Papp Ákos, Orbán 

Gábor és Samu Alfonzné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző; 
 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket és hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy a      
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 képviselő jelen van. 
Kapuszta János képviselő úr munkahelyi elfoglaltság miatt, Kerestély Gyula képviselő úr pedig 
egyéb elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tud részt venni. 
 

Javaslatot tesz, a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására. A mai rendkívüli ülés 
oka, hogy április 2.-ig lehet a nagykökényesi tagóvoda részére közoktatási infrastrukturális 
pályázatot benyújtani.  
 

A napirend megtárgyalására tett javaslatot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

NAPIREND 
 

I. Napirendi pont 
 

Közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulás  
elhatározása Nagykökényes tagóvoda részére 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A napirendről szóló előterjesztést mindenki megkapta. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A tegnapi napon a nagykökényesi pénzügyi ügyintézőnk akadt rá véletlenül az Magyar 
Államkincstár honlapján erre a pályázati lehetőségre. A tavalyi évben is erre pályázott az 
önkormányzat, mely pályázat elbírálása még most is folyamatban van. Nem tudja elhinni, hogy a 
tavaly benyújtott pályázatunkat átemelnék a mostani pályázatba, ezért kell újból benyújtani. A 
tavalyi évhez képest jelentősen emelkedtek az árak is. 
Ma reggel kint járt az ÉPKOMLPEX Kft. a nagykökényesi tagóvodában és felmérte újból a 
tagóvoda vizesblokkját. Ma 14,15-kor meg is érkezett az előzetes költségvetés. A tavalyi évben 
benyújtott 2.300.000 Ft helyett most az ÉPKOMPLEX Kft. 2.608.579 Ft-os költségvetést készített. 
Ennek a költségnek a 20 %-át kell állnia az önkormányzatnak valamint pluszban a műszaki 
ellenőrzés díját. 
Jelenleg Heréden nincs betervezve semmi olyan építési beruházás, mellyel össze kellene számítani                 
a felújítást és esetleg közbeszerzést kellene rá kiírni. Igazából csak a pályázat lebonyolítását végzi    
a herédi önkormányzat, de valójában az önerőt nagykökényesi önkormányzata biztosítja.                          
A nagykökényesi tagóvodának nagy szüksége lenne a vizesblokk felújítására. A tegnapi napon 
Nagykökényesen már megtörtént a rendkívüli ülés, ahol is a nagykökényesi Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a pályázathoz önerőként 600.000 Ft-ot biztosít, melyet a gesztor önkormányzatnak 
támogatásként átutal, ha nyer a pályázat. 
A pályázaton való indulásnak feltétele, hogy társulási formában kell működnie az intézménynek.    
Az iskola is pályázhatott volna, de jelen pillanatban nem tudjuk mi lesz az iskolával januártól és 
nincs is előkészített pályázat. A székhely óvoda vizesblokkjának felújítását 2010-ben ugyanezen, 
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pályázaton elnyert támogatásból valósította meg a herédi önkormányzat. Sajnos nem lehet e 
pályázati lehetőség keretében sem kerítés, sem konyha felújítására valamint udvari játékok 
vásárlására pályázni. Amire támogatással lehet még pályázni, az az intézmények nyílászáróinak 
cseréje. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

A székhely óvodában az már megtörtént korábban. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Tudomása szerint Nagykökényesen még arra is lehetne és nagy szükség lenne pályázni, de majd 
egy másik alkalommal. Jelenleg a vizesblokk felújítása a legfontosabb feladat. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a nagykökényesi tagóvoda 
vizesblokkjának felújítására közoktatási infrastrukturális pályázaton való indulását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

74/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzata, mint a Heréd-Nagykökényes Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata pályázat benyújtását határozza 
el a 4/2012.(III.1.) BM rendelet 2.§-a szerint társult formában működtetett, kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímre az alábbi 
célra: 

 

Herédi Napközi Otthonos Óvoda Tagóvodája (OM azonosító: 200524) 
 

1. Nagykökényesi tagóvoda mosdó vizesblokk felújítása 
Összköltség: br.     br.2.608.579,- Ft 
20% önerő és egyéb járulékos költségek: br. 600.000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület 
- vállalja a közfoglalkoztatási és létszámfeltételek teljesülését; 
- nyilatkozza, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig eredeti 

rendeletetésének megfelelően hasznosítja, feladat ellátási helyét 5 évig nem 
szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére; kivéve, ha helyi önkormányzati rendeleten kívüli 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézményfenntartója, 

- a pályázat megvalósításához szükséges 20%-os önerőhöz és egyéb járulékos 
költségekhez szükséges br.600.000,-Ft önerőt 2012. évi költségvetésében a 
céltartalék keret terhére biztosítja. 

 

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

 

Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a közoktatási 
infrastrukturális pályázathoz nagykökényesi önerő biztosítása miatt Finanszírozási Megállapodás 
módosítását szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

75/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herédi Napközi Otthonos 
Óvoda Nagykökényes Tagóvodája óvodai vizesblokk felújítására benyújtandó BM 
infrastrukturális pályázathoz kapcsolódó önerő Nagykökényes község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2012. (III.29.) képviselő-testületi 
határozattal történt vállalása alapján az óvoda 1/2012.(I.30.) számú Heréd-
Nagykökényes közös önkormányzati határozattal elfogadott 2012. 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 
tagóvoda vizesblokk felújításához 600.000,-Ft-ot az önerőhöz és az egyéb 
járulékos költségekhez (pl.: műszaki ellenőrzés) Nagykökényes Község 
Önkormányzata a pályázat eredményes elbírálásától számított 8 napon belül 
átutalja.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a módosított Finanszírozási 
Megállapodás aláíratásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Hatvani Albert Schweitzer Kórház jótékonysági báli meghívásáról 
 

Kómár József polgármester 
 

A hatvani kórház inkubátort szeretne vásárolni, melyhez jótékonysági bál rendezésével szeretne 
pénzt gyűjteni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel a kórház megkeresését. Ha gondolja a Képviselő-testület, 
vásároljon támogatói jegyet ezzel hozzájárul az inkubátor vásárláshoz. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Javasolja, hogy vegyünk támogatói jegyet. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Egyetért Orbán Gábor képviselő úrral. Szomorúnak tartja, hogy csak így tud a kórház inkubátort 
vásárolni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Tudomása szerint májustól a kórház állami finanszírozású lesz. 
 

Kómár József polgármester 
 

Hány támogatói jegyet vásároljunk? Javasolja, vegyen az önkormányzat 10.000 Ft-értékben 
támogatói jegyet. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház jótékonysági báljára az elhangzott 10.000 Ft értékű támogatói jegy vásárlását 
szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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76/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Albert 
Schweitzer Kórház (Hatvan) inkubátor vásárlásáért rendezett jótékonysági báli 
kérelmét. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kórház részére az új inkubátor 
beszerzéséhez 10.000 Ft értékű támogatói jegy vásárlásával hozzájárul 2012. 
évi költségvetése általános tartaléka terhére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt és a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Felelős: körjegyző, polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 
 

 Rendőrkapitányság megkeresése rendőrnapi jutalmazással kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ismerteti a Képviselő-testülettel a hatvani rendőrkapitány levelét. Az önkormányzatnak lehetősége 
van külsős jutalmazásra is. Hasonló lenne ez a jutalmazás, mint korábbi évben a nyugdíjas óvónőnk 
aranydiplomájához jutalmazása volt. Rózsaszentmárton is ilyen formában nettó 30.000 Ft jutalmat 
biztosított a rendőrnapra. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javasolja, hogy mi is nettó 30.000 Ft-ot biztosítsunk a rendőrnapi jutalmazásra. 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a rendőrnapi jutalmazás 
elfogadását szavazásra teszi a tartalék terhére. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

77/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani 
Rendőrkapitányság személyi állományába tartozó személy jutalmazásával 
kapcsolatos kérelmet. 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 
(3000 Hatvan, Ratkó J. út 14.) személyi állományába tartozó személy jutalmazására 
bruttó 47.863,-Ft + járulék jutalom összeget biztosít a kapitányságvezető által írásban 
megnevezett személy részére, a 2012. április 27-én megrendezésre kerülő rendőrnap 
alkalmából. 

 

A jutalmazás „nem saját dolgozó részére adott jutalom” címén kerül számfejtésre és 
folyósításra Heréd Községi Önkormányzat részéről a Hatvani Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője által írásban megnevezett, a kapitányság személyi állományába 
tartozó rendőr részére. 

 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testület a jutalmazáshoz szükséges, 
járulékokkal növelt keretösszeget, 60.786,-Ft, azaz hatvanezer-hétszáznyolcvanhat 
forintot a 2012. évi költségvetése általános tartalékából biztosítja. 

 

Felkéri a Testület a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A KMB-s irodába a körzeti megbízott részére megvásároltuk nyomtatót. A hatvani rendőrkapitány 
ígérte, hogy fog küldeni egy adományozási szerződést. A szerződés nem érkezett meg, ezért 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozattal döntsön a nyomtató felajánlásáról. A körzeti 
megbízotti irodába továbbra sem sikerült még internetet biztosítani, de nem feledkeztünk meg róla. 
A megvásárolt nyomtató SAMSUNG ML-2160 típusú és 20.595 Ft-ba került. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a KMB-s iroda részére 
nyomtató biztosítását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

78/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani 
Rendőrkapitányság  herédi KMB irodába nyomtató használati kérelmét. 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szolgálatot teljesítő körzeti megbízott 
munkájának segítésére br. 20.595 Ft értékű SAMSUNG ML-2160 típusú nyomtatót 
biztosít a Heréd Rákóczi út 84/b. sz. alatti körzeti megbízotti irodába. 

 

A nyomtató vásárlást a 2012. évi költségvetésből a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja. 

 

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

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert az adományozási szerződés 
aláírására. 

 

Határidő: értesítésre: 15 nap 
               szerződéskötésére: értelem szerint 
Felelős: értesítésre: körjegyző, 
                 szerződéskötésére polgármester 

 
 

 UPC Magyarország Kft. bérleti szerződés felmondásáról 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Írásban megkerestük az UPC Magyarország Kft., hogy az évekkel korábban velük kötött bérleti 
szerződést szeretnénk aktualizálni inflációval a díjat emelni. Válaszlevélben arról tájékoztattak 
bennünket, hogy fel szeretnék mondani a bérleti szerződésüket, mert már más módon oldják meg 
berendezéseik elhelyezését. Így a Művelődési Ház bérleti díj beszedéséből származó bevételtől 
elesik. A bérleti szerződés felmondásának ideje 3 hónap, 2012. június 19.-e. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy a felmondást egy határozattal vegye tudomásul. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, az UPC Magyarország 
Kft. bérleti szerződésének 2012. június 19.-vel történő felbontását szavazásra teszi. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

79/2012.(III.30.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a UPC Magyarország 
Telekommunikációs Kft. (Budapest) a Heréd Községi Önkormányzattal a Heréd 
Vörösmarty tér 1. sz. alatti Művelődési Házban helyiségbérletre 2009.06.01.-én 
kötött szerződés felbontására irányuló rendes felmondását a felmondás 
kézhezvételétől számított 3 hónapos határidővel, 2012.06.19.-vel tudomásul veszi. 

 

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

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

 Lakatos Lajos vállalkozó újabb áremelési kérelméről 
 

Kómár József polgármester 
 

Lakatos Lajos vállalkozó, aki az iskolabusz szolgáltatást végzi újabb áremelési kérelmet terjesztett 
elő. Tavaly novemberben a Képviselő-testület egyszer már elfogadta az áremelési kérelmét. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület következő soros ülésén, melyen a két társult önkormányzat is 
jelen lesz, tárgyalja meg ezt a kérdést. 
 
 

 Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Megtörtént a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel a keddi napon az egyeztetés. Jelzi, hogy április 
10-én este 6 órakor ismételten lesz rendkívüli ülés, mert addigra megérkezik a KVG Zrt. szerződés 
felmondása. 
December óta tudtuk, hogy baj lesz a hulladékszállítással, mert a KVG Zrt. szerette volna jelentősen 
több mint 50 %-al megemelni árait, mellyel akkor a Képviselő-testület nem értett egyet.                   
A KVG Zrt. februárban küldött 7,9 millió Ft-os kompenzációs számlát, azt az önkormányzat 
visszautasította és visszaküldte a KGV Zrt.-nek. 
Ezt követően volt Kállón egy egyeztető tárgyalás ez ügyben, melyen részt vettek a polgármester 
úrral. Kállón a KVG Zrt. képviselője elmondta, hogy van egy alvállalkozója, aki helyettük elvégzi a 
hulladékszállítást, de ez a cég nem fog tudni azon az áron teljesíteni, amin a KVG Zrt. teljesített.         
A KVG Zrt. díjkompenzációs kérését azzal indokolta, hogy megemelkedtek az üzemanyag árak 
valamint december 31-én hatályba lépett új jogszabály értelmében a közszolgáltatási díjakat a 2011. 
évi áron befagyasztotta az országgyűlés, melytől az önkormányzat nem tud eltérni. 
A KVG Zrt. az egyeztetés alkalmával elmondta, hogy minden egyes nappal nő a cég vesztesége, 
hiszen folyamatosan veszteséggel működik. Azért kell felmondania a velünk kötött közbeszerzésen 
alapuló szerződését, mert ha folytatja tovább a hulladékszállítást teljesen csődbe fog menni. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Mit tervez a cég? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzatnak az lenne a legjobb, ha 6 hónapos felmondással szűnne meg a szerződés. 
Akkor tudná a KVG Zrt. azonnali felmondással bontani a szerződést, ha az önkormányzat nem 
teljesítette volna velük szemben a vállalt kötelezettségeit, de erről szó sincs. Érkezett a KVG Zrt.-
től még egy levél, melyben április 15-től szerették volna közös megegyezéssel felbontani a velünk 
kötött közszolgáltatási szerződést. A keddi egyeztetőn elmondták a KVG Zrt. képviselőjének, hogy 
április 15-ével nem tudja az önkormányzat elfogadni a szerződésbontást, hiszen a szolgáltatást a 
felbontás után is biztosítania kell az önkormányzatnak így újabb szállítóval kell szerződést kötnie. 
Erre ez az idő kevés lenne. 
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Kómár József polgármester 
 

Közös megegyezéssel a KVG Zrt. május 31-ig fogja a hulladékot elszállítani. Addig kell az 
önkormányzatnak újabb szállítót keresnie. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A KVG Zrt. május 31-i felmondását, ha az önkormányzat elfogadja a jól teljesítési biztosítékot is 
vissza kell adnia. Várhatóan május 31-ig feloldják a „díj stopot” és akkor reális áron tud 
hulladékszállítót találni az önkormányzat. Félő, hogy ellenkező esetben az új szállító által ajánlott ár 
és a lakossági díjak közötti különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. Ebben az esetben az 
önkormányzat nem fogja tudni tartani az időskorú lakosság részére biztosított kedvezményeket. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Ebből még komoly probléma lesz. Mi történik, ha nem fogadja el az önkormányzat közös 
megegyezéssel a szerződés megszűnését? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Azonnal abbahagyja a KVG Zrt. a szállítást és az 1 MFt-os jól teljesítési biztosíték itt marad nálunk.         
Az önkormányzat felé jelzett 7,9 MFt-os díjkompenzációs igénytől akkor nem áll el és be fogja 
perelni az önkormányzatot. A per kimenetele pedig kétesélyes, ugyanúgy a Ptk. őt is védi, hiszen a 
szerződéskötéskor előre nem látható rendkívüli helyzet lépett életbe és akkor jogában áll felbontani 
a KVG Zrt.-nek a velünk kötött szerződését. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

A közbeszerzés kapcsán pont az alacsony árat támadta meg az A.S.A Kft., melyet a Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtt megvédett a KVG Zrt.  
 

György Istvánné polgármester 
 

Akkor nem tehettünk mást, mint hogy elfogadtuk a KVG Zrt. igen jó díjajánlatát. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A megemelkedett árat nehéz lesz a lakossággal elfogadtatni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az biztos, hogy a KVG Zrt. nem fogja tudni tovább szállítani a hulladékot. Egy másik cég végzi 
addig is a hulladékszállítást, mint a KVG ZRt. alvállalkozója, de az alvállalkozó várhatóan összefog 
a Lőrinci önkormányzattal. 
A március 19-i ülésen már elmondta, hogy Lőrinci polgármestere meghívta azokat a nógrádi 
települések polgármestereit, akiknél a KVG Zrt. szállította a hulladékot. Felajánlotta nekik, hogy 
Lőrinci átvállalja ezt a feladatot. A herédi önkormányzatnak is felajánlották 470 Ft+Áfa/120 liter 
ürítési áron. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

AVE Kft. Nagykökényesen 350 Ft+Áfa áron szállítja a hulladékot. Javasolja a képviselőknek, hogy 
gondolkodjanak el azon a következő ülésig, kitől kérjen az önkormányzat hulladékszállításra 
árajánlatot? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Kérünk árajánlatot az A.S.A Kft.-től és az A.V.E Kft.től? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem kérünk árajánlatot az A.S.A Kft. -től, mert mind a két közbeszerzés alkalmával bepereltek 
bennünket. Az AVE Kft. pedig magas árajánlatot tett a közbeszerzéskor. 
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György Istvánné alpolgármester 
 

A korábbi hulladékszállító a Bio-Pannónia Kft. rendesen ellátta ezt a feladatot, sőt a jelentkező 
különbözetet is átvállalta annak idején. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felvetődik még egy másik kérdés is. Továbbra is tudja-e a Képviselő-testület a megemelkedett árak 
ellenére is biztosítani a kedvezményeket a lakosság részére? Ezeken a kérdéseken a jövő hétig 
minden képviselő gondolkodjon el. 
 
 

 Civil szervezetek támogatásával kapcsolatban tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előző ülésen - bár akkor Papp Ákos képviselő úr még nem volt jelen - a Képviselő-testületet 
tájékoztatta, hogy a közpénzzel történő gazdálkodás mennyit szigorodott ettől az évtől. Csak az a 
civil szervezet kaphatja meg 2012. évi támogatását, aki az előző évi támogatással célhoz kötötten 
elszámol. Egyesület és Alapítvány esetén az előző évi közhasznúsági jelentését és beszámolóját 
bírósági letétbe is helyezi. A 2012. évi támogatásról megállapodást is kell kötnie az 
önkormányzatnak, hogy az adott civil szervezet a támogatást milyen célra kapta, meddig kell vele 
elszámolnia és amivel nem tudott elszámolni hogyan kell visszafizetnie. A civil szervezetek 
támogatásával kapcsolatban kért a belső ellenőrtől tájékoztatást. A belső ellenőr válasza alapján az a 
civil szervezet, mely nem célhoz kötötten számol el nem kaphatja meg a 2012. évi megítélt 
támogatást, amíg a 2011. évi támogatásról számlával el nem számol. 
Ennek megfelelően kérte vissza az önkormányzat a Herédi Népdalkör Egyesülettől a megmaradt és 
fel nem használt támogatást, mert a 2011. évi 500.000 Ft támogatás egy részét nem használták fel. 
Igaz bár nem örült ennek az Egyesület, de mégis visszautalta azt. Hasonló helyzet állt fel a Római 
Katolikus Egyháznál is, hiszen a fűtés korszerűsítési feladatát nem tudta elvégezni, melynek 
valószínűsíti forráshiány volt a legfőbb oka. 
Szeretné, ha az önkormányzat számára jelentős szigorodást a támogatott szervezetek megértenék és 
ennek megfelelően nem éreznék magukat sértve. Ha célnak megfelelően mégis meg szeretnék a 
feladatot valósítani újabb kérelemmel visszakérhetik a támogatást, de mindenről számlával kell 
elszámolni. Ezt a változást - még egyszer ki szeretné hangsúlyozni - a közpénzekkel történő szigorú 
gazdálkodás indokolja. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az a baj, hogy ez eddig nem volt szokás. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Idéntől van ez az új változás? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Már korábban is élt ez a rendelkezés, csak most jelentősen megszigorodott. Már számlával kötelező 
elszámolni a kapott támogatással ellenkező esetben a 2012. évi támogatást nem kaphatja meg.             
A mai napon vissza is utalta a Római Katolikus Egyház a 2011. évi fel nem használt támogatást, 
még az NK 7-re adott 50.000 Ft-ot is. 
 
 

  BAUCONT Zrt. üggyel kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A testületi ülés másnapján megtörtént a BAUCONT Zrt. vagyonrészét megvásároló MILLER-ING 
Kft.-vel az egyeztetést. 
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Kómár József polgármester 
 

Meglepődött, amikor az a két ember jelent meg a tárgyaláson, akikkel 2009-ben tárgyaltak az 
önkormányzatok, csak akkor a BAUCONT Zrt. képviselőjeként. 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ők most egy új cég képviselői és megvásárolták a BAUCONT Zrt. önkormányzatokkal szembeni 
követelését. A tárgyaláson leszögezték, hogy pénz nem kell nekik, hanem vinnék a 49 %-os 
csatornavagyont a 2002. évi megállapodásnak megfelelően. Visszaadják az önkormányzatok által 
befizetett 4 MFt előleget, melyet szabadon felhasználhatnának az önkormányzatok, mert nem a 
talajterhelési számlából fizették meg, hanem a saját költségvetésükből. Élni kívánnak a tulajdonosi 
jogaikkal, ami azt jelenti, hogy a Vízmű felé nyomást fognak gyakorolni. Szeretnének hasznot a 
vagyonrészükből. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

A VÍZMŰ Zrt. nem veszi meg a csatornavagyont? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem veheti meg a VÍZMŰ Zrt a csatornavagyont. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A MILLER-ING Kft. úgy tervezi, hogy a 2013-as évben érvényesíteni fogják tulajdonosi 
akaratukat, azaz a víz- és csatornadíjban érvényesíteni szeretnék követelésüket. A Vízműnél 
keletkező hasznot szeretnék megszerezni. Arra várnak, hogy amikor majd az Állam kisajátítja a 
nem önkormányzati tulajdonában lévő csatornavagyont, akkor őtőlük a Magyar Állam megvásárolja 
a csatornavagyont. A szennyvíztisztító telep az önkormányzatok tulajdonában van, csak a Vízmű 
használja. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Kötnek-e már rá a csatornára azok, akik eddig nem voltak rákötve? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen, jelentősen megugrott a rákötések száma. 
 

Orbán Gábor képviselő 
 

Véleménye szerint ebből 5-6 év múlva más is lehet. 
 
 

 Hatvan Város Önkormányzat KEOP-7.1.1.1 hulladékpályázatával kapcsolatban 
tájékoztatás 

 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Március 19.-i ülésen adott tájékoztatás alapján az önerő hiányában csak elvi támogatásról szavazott 
a Képviselő-testület a hulladékszállítás fejlesztésére kiírt pályázat csatlakozásához. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az áprilisi ülésen jelen lesz a pályázatíró is, aki majd személyesen fogja a képviselőket tájékoztatni 
a pályázatról. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Ők is hulladékot fognak szállítani? 
 

Kómár József polgármester 
 

Nem. Hatvan Város Önkormányzata fog pályázni szelektív hulladék átrakó kiépítésére. Hatvan ki 
szeretne lépni az AVE-féle társulásból. Már össze is fogott Galgamácsával, hiszen ott hamarosan 
fog épülni egy nagy hulladéklerakó. A szelektív hulladékgyűjtési pályázaton való induláshoz 
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Hatvannak szüksége van egy bizonyos számú lakossági keretlétszámra. A megvásárolni kívánt 
szerszámok és gépek értékének 20-30 %-a lesz az önkormányzatok önereje. Ha most nem 
csatlakozik Heréd ehhez a rendszerhez,    a későbbiek folyamán nem csatlakozhatunk hozzá. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jöjjön el a következő ülésre a pályázatíró és tájékoztassa a Képviselő-testületet. Ezt követően már 
tud dönteni a Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban. 
 
 

 Fogászattal kapcsolatos észrevételek 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Az önkormányzat honlapján még mindig Dr. Szalai László fogorvos neve, címe és elérhetősége 
szerepel. Sokan panaszkodnak, hogy a doktornő a reggeli rendelését jelentős csúszással kezdi meg. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Javítják a honlapon és jeleznek a doktornőnek. A leltározáskor kérte a doktornőt, hogy a váróban 
helyezzen el egy lakossági tájékoztatót a fogászati ellátásokról, valamint kérte, hogyha szabadságra 
szeretne menni azt a Hivatal felé írásba jelezze. 
 

 Római Katolikus Egyház 2011. évi támogatásával kapcsolatban 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kérdezi Papp Ákos képviselő úrtól, hogy lát rá esélyt, hogy az Egyháztanács visszafogadja ezt a 
támogatást és megértik, hogy miért kellett visszautalni a 2011. évi támogatást? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Igazából az Atyának kell megenyhülnie, ha megnyugszik nem lesz akadálya. 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Véleménye szerint az Atya nem szeret számlás dolgokba komolyabban elmerülni. 
 

Kómár József polgármester 
 

A Hírmondóba is írt egy oldalas cikket, mely válasz a Megyehatárban megjelent jótékonybáli 
cikkre. 
 

Samu Alfonzné képviselő 
 

Úgy hallotta, hogy a polgármester urat felkéri az Atya egyháztanácsi tagnak? 
 

Kómár József polgármester 
 

Igen valóban felkérte őt az Atya, hogy legyen az Egyháztanács tag. Megköszönte az Atyának ezt a 
lehetőséget, de nem kíván vele élni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Van még egy probléma a NK 7 zenei napokhoz továbbra is a Római Katolikus Egyházon keresztül 
szeretnének támogatást kérni. A Képviselő-testület nem tudja ilyen formában támogatni őket, 
hozzanak számlát. Az Atya az NK 7-nek megítélt 2011. évi támogatást is visszautalta, mert azzal 
sem tudott az Egyház számlával elszámolni. 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Véleménye szerint, ha a polgármester úr beszélne az Atyával az csak jót tenne. Bízik benne, hogy 
az Atyát meg lehet győzni.  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Zárt ülésen hozta fel ezt a témát és akkor Papp Ákos képviselő úr vállalta, hogy mivel Egyháztanács 
tag és ülésük is lesz a hétvégén megbeszéli az Atyával ezt a dolgot. 
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Papp Ákos képviselő 
 

Az Egyháztanács ülésén szombaton ez nem került szóba, utána mondta ezt az Atyának telefonon. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Nem lehet hogy az volt a gond, hogy nem személyesen, hanem telefonon lett tájékoztatva erről? 
 

Papp Ákos képviselő 
 

Nem hiszi, hogy lenne különbség a kettő között. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A mai napon is beszélt más ügyben a belső ellenőrrel. Tájékoztatta a fejleményekről, aki erre 
megerősítette, hogy vissza kell utalni a civil szervezetnek a támogatást, ha nem célhoz kötötten 
használták fel. 
 

Kómár József polgármester 
 

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

Kmf 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 


