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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 12-én 18 órakor megtartott 

rendkívüli üléséről. 
 
 

Határozat száma: Tárgy: 

1/2012.(I.12.) ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptű településfejlesztés vidékfejlesztési program 
kiegészítésére c. pályázati kiírásra pályázat módosítása 

2/2012.(I.12.) Vízkár-elhárítási terv elfogadása 
3/2012.(I.12.) Herédi Labdarúgó Klub 2012. évi támogatási előlege 

 
 

Rendelet száma: Tárgy: 

1/2012.(I.12.) A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi 
közszolgáltatási díjáról 

 
 
 
2011. január 18. 
 
 
Kómár József            Peterkéné dr. Farkas Andrea 
polgármester              körjegyző 
 
 
 
 
Csabáné Szabó Erika 
jegyzőkönyvvezető 
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73/2012. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

K é s z ü l :  Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 12 -i rendkívüli üléséről. 
 

Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 
és Samu Alfonzné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:  
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
 

Hiányzó: Kerestély Gyula és Papp Ákos képviselők munkahelyi elfoglaltság miatt, 
Orbán Gábor ünnepségen való részvétel miatt 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mert a megválasztott 7 képviselőből, 4 képviselő jelen van.  
A meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítására tesz javaslatot. Egyrészt megtörtént 
a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel az egyeztetés így elfogadható a 2012. évi 
hulladékszállítási díj. Továbbá az egyebek napirendi pontban a település vízkár-elhárítási 
tervének elfogadásáról kell határozatot hozni, valamint a Herédi Labdarúgó Klub kiadásaik 
fedezéséhez szeretne támogatást kérni. 
 

A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására tett módosító 
javaslattal egyhangúan egyetértett. 
 
 

I. Napirendi pont 
 

ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptű településfejlesztés vidékfejlesztési program  
kiegészítésére c. pályázati kiírásra pályázat módosítása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

Részletes előterjesztés készült. Felkéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, 
kérdéseiket. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A módosítás oka, hogy az építési költségek megemelkedtek. Somfai Péter, tervező a tervek 
készítésekor jelezte, hogy várhatóan 2012.-ben emelkedni fog az útépítés költsége, de ennek 
pontos mértékét még akkor nem tudta megmondani. A korábban hozott határozatot nem 
vonjuk vissza, csak módosítjuk. A pályázat benyújtási határideje január 16.-a. 
 

Kómár József polgármester 
 

Minimális mértékben emelkedett csak a pályázati összeg, így már meghaladjuk az 50 MFt-ot. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, megtételére. Mivel nincs, az ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptű 
településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati kiírásra pályázat 
módosítását szavazásra teszi a határozati javaslat szerint. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

1/2012.(I.12.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 245/2011. (XII.15.) sz. 
határozata módosításával a kiviteli költségek változására tekintettel úgy 
határozott, hogy az ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés 
vidékfejlesztési program kiegészítésére”című pályázati kiírás keretében egyes 
belterületi útjai az Ifjúság utca, Sport utca és Táncsics új szakasza építése és a 
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Művelődési Ház ingatlanon villamos és tetőfelújítás feladatokra a pályázatot az 
alábbi módosított költségekkel nyújtja be. 

 

Teljes megvalósítási 
költség bruttó 100 % 50.340.450.- Ft 

pályázható összeg 95% 47.823.428- Ft 
önrész 5% 2.517.022.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az 5 % , azaz mindösszesen  2.517.022.- Ft 
önerőt a 2012. évi költségvetése terhére céltartalékban biztosítja. 

 

A 245/2011. (XII.15.) sz. határozat tervezői és pályázatírói megbízásokra 
vonatkozó rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy tájékoztassa az eljárás 
menetéről. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására és 
felkéri, hogy az eljárás menetéről folyamatos tájékoztatást adjon. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.01.16. 

 
 

II. Napirendi pont 
 

A 2012. évi hulladékszállítási díj elfogadása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. –vel január 10-én történt egyeztetés után küldtük ki a 
2012. évi hulladékszállítási díj elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az egyeztetésen a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. képviseletében, Pethes Tamás úr volt 
jelen. Ő is értesült már a hulladékgazdálkodási törvény módosulásáról, melyet az 
Alaptörvénnyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel fogadták el.        
A díjak meghatározásánál a rendkívüli módon megemelkedett üzemanyagárakat sem tudja 
érvényesíteni a szolgáltató a miatt, hogy a 2011. évi díjakon befagyasztották a 2012. évi 
díjakat. 
Tájékoztatott bennünket a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. képviselője, hogy a jövőben 
minden településen a hulladékszállítási díjakat, egy megadott képlet alapján számítják majd 
ki. 
A 2012. évi hulladékszállítási rendeletünkben továbbra is tudjuk a lakosság részére biztosítani 
az eddigi kedvezményeket, mert a díj nem emelkedett. 
 

Kómár József polgármester 
 

A törvény értelmében a 2011. évi díjakat kell 2012.-ben is alkalmazni, így nincs áremelés. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, megtételére. Mivel nincs, a 2012. évi hulladékszállítási díj 
megállapításáról szóló rendelet elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
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HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelete  

a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi 
közszolgáltatási díjáról 

 
Heréd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23.§ f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, ármegállapító hatáskörében 
eljárva ugyanezen törvény 57. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2012. évi kommunális 
hulladékszállítási díjak megállapítására a következőket rendeli el. 
 

1.§ (1) A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és 
elhelyezés közszolgáltatási díja 120 literes gyűjtőedény esetén: nettó közszolgáltatási 
díj 197 Ft /ürítés, negyedéves díj: 2561 Ft, éves díj: 10.244 Ft. 

(2) A hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja 60 literes gyűjtőedény esetén: nettó 
közszolgáltatási díj 109 Ft/ürítés, negyedéves díj: 1417 Ft, éves díj: 5668 Ft.  

(3) A közszolgáltatási díjak ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

2.§ (1) A 60 literes gyűjtőedényt csakis az egy és két fős háztartásban élők vehetik igénybe.  
      (2) Az egy és két fős háztartásban élést a közszolgáltató felé a körjegyző igazolja az 

ingatlanba ténylegesen bejelentkezett személyek száma alapján. 
 

3.§ (1)A Képviselő-testület a lakossági 1. § (1) és (2) bek. szerinti szállítási díjból a lakásban 
egyedül élő 70 éven felüli személyek esetében 50 %, 70 éven felüli házaspárok, élettársak 
esetében 25 % díjkedvezményt biztosít. 

(2) A díjkedvezményt abban az évben kell először biztosítani, amikor a kedvezményezett a 70. 
életévét betölti, házas és élettársak esetében, ha mindkét fél betölti a 70. életévét. 

 
4.§ (1)  Az 1.§-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2012. január 15.-től érvényesek. 
      (2) 2012. január 15.-ig Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(II.15.) 

önkormányzati rendeletével megállapított közszolgáltatási díjak érvényesek. 
 

5.§ (1) E rendelet 2012.január 15.-én lép hatályba. 
 
        (2) Hatályát veszti Heréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(II.15.) 

önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék gyűjtése, elszállítása 2011. évi 
közszolgáltatási díjáról. 

 
k.m.f. 

 
 

      Kómár József                                                    Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 p o l g á r m e s t e r                                                          k ö r j e g y z ő 

 
 

III. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Vízkár-elhárítási terv elfogadása 
 

Kómár József polgármester 
 

A december 15-i ülésen a Képviselő-testület kijelölte, hogy a vízkár-elhárítási tervben 
szereplő egyes feladatokkal kit/kiket bíz meg. Ennek megfelelően kitöltöttük a mellékleteket, 
melyet a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. A vízkár-elhárítási tervet a 
Hatvani Vízügyi Igazgatóság Kirendeltség vezetője Madár Henrietta készítette el. Az 
elfogadott tervet megküldjük a Katasztrófavédelemnek valamint a Vízügyi Igazgatóságnak. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az elfogadott vízkár-elhárítási tervet a honlapra is fel fogjuk tenni, valamint a képviselőnek is 
megküldjük elektronikus vagy kérés szerint papír alapon. 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a vízkár-elhárítási terv 
elfogadását szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

2/2012.(I.12.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 4. §-a 
alapján a polgármester részére elfogadásra javasolja e jegyzőkönyv mellékletét 
képező „ Heréd Község Vízkár-elhárítási terve 2011” című tervet. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy az elfogadott vízkár-elhárítási 
tervet küldje meg az érintettek részére és tegye közzé a lakosság számára. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 30 nap 

 

A település esélyegyenlőségi tervét és az adóelőlegről szóló nyilatkozatot Peterkéné dr. 
Farkas Andrea közjegyző kiosztja a képviselőknek. 
 

 Herédi Labdarúgó Klub támogatási kérése 
 

Kómár József polgármester 
 

A Herédi Labdarúgó Klubnak január 10-ig 136.000 Ft-ot kellett volna a játékengedélyekre 
befizetnie, valamint a januári és februári közüzemi számláikat is ki kell fizetnie. 
Decemberben jelezték, hogy szükségük lenne pénzre, de akkor már túl voltunk a testületi 
üléseken. A 2012. évi támogatás terhére szeretnének 250.000 Ft-ot kérni. 
Kérdezték, hogy a tavalyi évben kért 2,7 MFt helyett csak 2,5 MFt-ot kapott a sportegyesület 
a fennmaradó részt nem kaphatják meg? Tájékoztatta a sportegyesületet, hogy arra már nem 
tarthatnak igényt. 
 

Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Labdarúgó 
Klub 2012. évi támogatás előlegére 250.000 Ft-ot szavazásra teszi. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

3/2012.(I.12.) képviselő-testületi határozata: 
 

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Labdarúgó Klub 
halaszthatatlan kiadásaihoz kérésükre, a 2012. évi támogatásuk 
előlegeként 250.000 Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés 
terhére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozatról a 
támogatott szervezetet értesítse és a támogatás folyósításáról 
gondoskodjon. 

 

Felelős: körjegyző 
Határidő: 15 nap 
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 Adózással kapcsolatban 
 

Kómár József polgármester 
 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzatnak nem áll szándékában semmilyenfajta 
plusz adófajtát bevezetni azzal szemben, hogy milyen híreszteléseket hall a faluban például az 
ebadóról. 
 
 

 Orvosi rendelő pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az önkormányzat kapott egy hiánypótlási felhívást, melynek január 19-ig kell eleget tenni.     
A hiánypótlási anyag nagyobb része már készen van, de előtte módosítási kérelmet kell 
benyújtania az önkormányzatnak. 
A folyószámlahitel keretünk a mai napon nyitáskor 2 MFt-on állt, de ez az összeg 
folyamatosan változik annak megfelelően, hogy történik-e kifizetés vagy érkezik-e normatíva 
vagy hozzájárulás a társult önkormányzatoktól. Nagykökényes és Kerekharaszt január 
hónapra a tavalyi évnek megfelelően fizeti a hozzájárulásait. 
 
 

 Fogászattal kapcsolatban 
 

György Istvánné alpolgármester 
 

Milyen véleménnyel van a lakosság az új fogorvosról? 
 

Kómár József polgármester 
 

Csak jó visszajelzések érkeznek a falu lakosságától. Úgy tudja, hogy a fogorvos is jól érzi 
nálunk magát. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen 
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. Zárt ülés következik, melynek keretében 
szociális segélykérelmeket bírál el a Képviselő-testület. 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 

Kómár József Peterkéné dr. Farkas Andrea  
polgármester körjegyző 

 
 


