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Herceghalomi
Tisztelt Herceghalomiak!
Ezúton is tisztelettel szeretném megköszönni azt a kitüntető bizalmat, melyet Önöktől
kaptam az önkormányzati választás alkalmával. Nagy megtiszteltetés ez, munkámmal
meg fogom hálálni a Herceghalomiak szavazatokban megnyilvánuló bizalmát.
Szeretnék köszönetet mondani Önöknek,
akik éltek demokratikus jogaikkal és elmentek szavazni.
Köszönet, az áldozatos munkájukat egy teljes napig reggel öttől másnap reggel öt óráig végző szavazatszámláló bizottságok tagjainak, a
Helyi Választási Bizottság tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak és
a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának, akik azért munkálkodtak 24 órán keresztül egyhuzamban, hogy a választás szabályosan
és eredményesen folyjon. Elismerés és köszönet mindannyiuknak!
Köszönöm a felhatalmazást az elkövetkezendő öt évre. Minden erőmmel
és tudásommal azon leszek, hogy Herceghalom fejlődjön, szépüljön,
hogy minden herceghalomi lakos számára érezhető legyen a változás.
Bízom abban, hogy az Önök hatékony közreműködésével meg tudjuk
valósítani azokat az elképzeléseket, melyeket együtt, közösen Önökkel
fogalmaztunk meg a kampány során.
A cél az, hogy jó és emberséges vezetése legyen Herceghalomnak. A
falu vezetését szolgálatnak tekintem, minden tettemmel, cselekedetemmel Herceghalmot fogom szolgálni.
Egyet biztosan ígérhetek a testületi munkában is az összefogás, az érdekegyeztetés, az erők egyesítésének gondolata fog vezérelni. Herceghalmot egy olyan képviselő-testület fogja vezetni, ahol a közösség érdekeit mindig az egyéni érdek elé helyezik, ahol tisztelettel elismerjük a
másképp gondolkodást, ahol nemes viták alakulnak ki, és a személyeskedés nem fertőzi meg a munkát, mert az öncélú veszekedés soha sehová sem vezet. Herceghalom érdekében minden segítő kezet elfogadunk,
mert a partnerséget mindennél előbbre valónak tartjuk.
Az Önök megválasztott képviselőiként ezúton is kérjük, bátran keressenek minket javaslataikkal, problémáikkal. Támogató segítségüket, észrevételeiket minden ügyben és minden esetben szívesen fogadjuk.
Szeretettel és köszönettel:
Csizmadia Zsuzsa polgármester
E-mail: zs.csizmadia@herceghalom.hu
Telefon: 06 20 225 9459
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Az október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának eredménye,
2019. október 17-én 16.00 órakor jogerőssé vált.
Névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 1929 fő
Választójogával élt: 1276 fő
Polgármesterjelöltekre leadott szavazatok száma:
összesen: 1274, ebből érvénytelen szavazat: 14,
érvényes szavazat: 1260
Választási eredmény a kapott szavazatok sorrendjében:
Csizmadia Zsuzsanna független 582
Erdősi László FIDESZ
299
Görömbei József független
288
Losonczi Csongor független
91
Képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma:
összesen: 1276, ebből érvénytelen szavazat: 24,
érvényes szavazat: 1252
A 24 képviselőjelöltre leadott szavazatok számát a honlap „választások”
rovatában olvashatják.

A választás eredményeként polgármester

Csizmadia Zsuzsanna
582 szavazat

A választás eredményeként képviselői
mandátumot szereztek
Hunya Krisztina
588 szavazat
Cserkuti Edina
497 szavazat
Dr. Szendrei Bence
449 szavazat
Róka Péter
434 szavazat
Kazány Tibor
401 szavazat
Losonczi Csongor
330 szavazat

Összefoglaló a Képviselő-testület szeptember 3-ai üléséről
Erdősi László polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, majd felkérte Dr. Kovács Judit jegyzőt, hogy a napirendi pontok változásáról tájékoztassa jelenlévőket. Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a közétkeztetésről szóló rendelet módosításáról szóló 9.
pont kimarad, a 15. napirendi pont egy „B” résszel egészül ki. Egyebekben két témát javasolt megvitatni, a közművelődési koordinátor
támogatási kérelmét és az ÉTV. Kft. vízi közmű fejlesztési hozzájárulási kérését. A Képviselő-testület, a napirendi pontokat 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
HERCEGHALOM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási terv) AZ „M1 AUTÓPÁLYA 2X3
SÁVRA BŐVÍTÉSE BUDAPEST (M0) – TATABÁNYAÚJVÁROS CSOMÓPONT KÖZÖTT” PROJEKT HERCEGHALOM KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETÉRE
Erdősi László polgármester elmondta, hogy az
előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta
és a határozati javaslatokat támogatta, ezt kérte a
képviselő-testület tagjaitól is.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 145/2019. (IX. 03.) számú
határozata:
1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását határozza el a települést érintő „M1-es
autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tata-
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bánya-Újváros csomópont között” fejlesztési projekt – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű infrastruktúra beruházás – a továbbiakban „projekt” megvalósíthatósága érdekében.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű infrastruktúra beruházásra tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 146/2019. (IX. 03.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján, az alábbi döntést hozza:
1. Figyelembe véve az Önkormányzat 2/2005.(I.
11.) Kormányrendelet szerinti előzetes tájékoztató

és véleménykérő levelére az érdekelt szervektől érkezett véleményeket Herceghalom Településrendezési Eszközeinek módosítása „a projekt” Herceghalom közigazgatási területét érintő területre c.
tervben foglalt zajvédő fal megvalósulásának feltételével jelentős környezeti hatás nem várható,
ezért az Önkormányzat Képviselő-testülete nem
tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését.
2. A tervmódosítás várható környezeti hatásainak
vizsgálatához és értékeléséhez, a terv környezetalakítási-környezetvédelmi alátámasztó szakági munkarésze részletesen kerül kidolgozásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 147/2019. (IX. 03.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Településrendezési Eszközeinek módosítása, a „projekt” Herceghalom
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közigazgatási területét érintő területre c. tervmódosítással kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:
1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III. 20.) számú rendelete
alapján 2019. 06. 03-2019. 06. 18-ig lefolytatásra
került partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán a partnerek, illetve a lakosság részéről észrevételek, vélemények érkeztek, amely észrevételeket megismert és az azokra
adott jogszabályokra alapuló tervezői válaszokat
elfogadta.
2. A partnerségi és lakossági véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le.
3. A Képviselő-testület felkéri a Erdősi László polgármestert, hogy a Herceghalom Településrendezési Eszközeinek módosítása „projekt” Herceghalom közigazgatási területét érintő területre c. tervmódosítás vonatkozásában kezdeményezze Pestmegyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél a
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerint a tárgyalásos eljárás lefolytatását a Pest
megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének benyújtandó dokumentációval, egyeztető tárgyalás
lefolytatása érdekében.
ÓVODA FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS
A PTB ülésén jelen lévő Varga-Tóth Csaba intézményvezető részletesen előadta az elkészített óvoda komplex felújítási és korszerűsítési javaslatát.
Czinege Jánosné, a HKB elnöke is megerősítette az
elhangzott prioritásokat, kiemelve a kerítés kialakításának fontosságát, ami elválasztja a járdát a parkolótól.
Hunya Krisztina képviselő felvetette, hogy amen�nyiben áthelyezésre kerülne a járda, megmarad-e
a fa.
Erdei László képviselő elmondta, hogy az intézményvezető szerint az óvoda tetőszerkezetén
több helyen beázás van, melynek kijavítását még
az idénre javasolta. Az indítványt a polgármester
befogadott.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 148/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 1 tartózkodással támogatja a Herceghalmi Csicsergő Óvoda intézményvezetője által javasolt biztonsági intézkedések megvalósítását. Felkéri Pál
Gábor műszaki előadót, hogy kérjen be árajánlatokat javasolt munkálatok elvégzésére.
LAKOSSÁGI KÉRELEM A FÜZES UTCA
ASZFALTOZÁSA TÁRGYÁBAN
Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Füzes utca lakóinak az aszfaltozásra irányuló kérelmét
a PTB megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke ügyrendben javasolta, hogy az előterjesztést a „Belterületi útfelújítás” c. pályázattal együtt tárgyalja meg a képviselőtestület és a Füzes utca felújításával induljon az önkormányzat a pályázaton.
Dr. Kovács Judit jegyző erre azt felelte, hogy a pályázat beadásának határideje hétfő volt, ezért a határidő rövidsége miatt hiányosan, de a pályázat
hétfőn beadásra került.
Pál Gábor műszaki előadó elmondta, a határidő
rövidsége miatt gyorsan kellett intézkedni, és a tervezővel egyeztetve készült el a tervezői költségbecslés tervkészítés nélkül, ami feltétele a pályázat
beadásának. Pontos összeget nem tudott mondani, azok csak a szakhatósági egyeztetések után
lesznek ismertek.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke mivel a Thallóczy
utcával is ez a helyzet megkérdezte van-e lehető-

ség a pályázat módosításra, amennyiben van, javasolta a Füzes utcát is belevenni a pályázatba.
Pál Gábor műszaki vezető azt válaszolta, hogy a
pályázatban arra vonatkozóan nincs megkötés,
hány utca felújítására lehet pályázni, a támogatás
mértéke fix, 30 MFt.
Hunya Krisztina képviselő ennek ellenére javasolta a Füzes utca tervének elkészítését, mivel újabb
útpályázat kiírása esetén az már meglenne.
Dr. Kovács Judit jegyző Hunya Krisztina képviselő
asszony korábbi kérdésére azt válaszolta, hogy mivel az ÉTV a település érdekében használja a szóban forgó útszakaszt, véleménye szerint hozzájárulást nem kérhetünk tőlük.
Erdei László képviselő azt mondta, hogy akkor érje
el az önkormányzat, hogy az ÉTV más útvonalat
használjon.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 149/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat
nélkül és 1 tartózkodással támogatja a Füzes utca
aszfalt burkolattal történő ellátását. Felkéri Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő ülésre kérjen be árajánlatokat az útépítés tervének elkészítésére.
LAKOSSÁGI KÉRELEM A FÜZES UTCA
KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Füzes utca lakói utcájuk közvilágításának felülvizsgálatát kérik, továbbá a közelmúltban kihelyezett
kandeláber áthelyezését és egy további világítótest kihelyezését is kérik.
Pál Gábor műszaki előadó elmondta, kb. 100–150
m útszakaszról van szó, ahol nincsen közvilágítási
hálózat kiépítése. Megoldásként két opciót javasolt, további napelemes kandeláber elhelyezését,
vagy a közvilágítási hálózat kiépítését. Mind két
esetre szakmai véleményt kér be.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 150/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal támogatja a Füzes
utca lakosainak az utca közvilágításának bővítésére irányuló kérelmét. Továbbá felkéri Pál Gábor
műszaki előadót a szükséges műszaki paraméterek
bekérésére.
Dr. Szendrei Bence képviselő megérkezett. A testület létszáma innentől kezdve 7 fő.
RÉSZVÉTEL MAGYAR FALU PROGRAM
KERETÉBEN KIÍRT PÁLYÁZATOKON
Erdősi László polgármester elmondta, hogy 2018ban a magyar vidék fejlődése érdekében a Kormány meghirdette a Magyar Falu Programot. A
Képviselő-testület részéről számos javaslat hangzott el, melyek között szerepelt útfelújítás, járdaépítés, orvosi rendelő építése, és különböző közterületen használható eszközök megvásárlása.
Azt is elmondta, hogy kifejezetten a Programra
szakosodott pályázatíró cégektől kértek ajánlatokat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
Majd megemlítette, hogy az orvosi rendelő ügyében is döntést kell hozni.
Czinege Jánosné, a HKB elnöke hiányolta a játszótér felújítási pályázaton való részvételt.
Dr. Kovács Judit jegyző hozzátette, hogy a PTB általános véleménye az volt, hogy ne legyen
tematizálás, hiszen minden pályázati lehetőség
visszakerül döntésre a képviselőkhöz.
Hunya Krisztina képviselő arra emlékeztette a testületet, hogy a bizottság azért nem tematizált,
mert a kiválasztott cég képviselője fog tájékoztatást adni a képviselőknek a további teendőkről.

Hozzátette, kicsit bizonytalan a szavazás tartalmával kapcsolatban.
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a társaság
megbízásáról kell szavazni, arról, hogy a ProRegió
az ajánlatokból konkrét pályázatot készítsen,
amelyből már hétfőn az útfelújítás benyújtásra is
került.
Erdősi László polgármester azzal egészítette ki,
hogy a program nem zárul le az év végén, hanem
folyamatosan kerülnek kiírásra további pályázatok.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke rákérdezett az orvosi rendelővel kapcsolatos pályázat beadási határidejére, melyre azt válaszolta a polgármester,
hogy mivel a projekt építési engedélyhez kötött, az
önkormányzat nem is tudott volna rá pályázni.
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy Varga Tamás építész az orvosok véleményét figyelembe véve elkészítette szakvéleményét a projektre vonatkozóan. Álláspontja szerint új orvosi rendelő megépítése jöhet szóba, aminek az előkészítése sok
időt vehet igénybe. Hozzátette, hogy még mindig
nem döntött a képviselő-testület arról, hogy a régi
rendelőt felújítsák, vagy új rendelő építését támogatnák.
Erdei László képviselő elmondta, a pénzügyi bizottság Varga Tamás építész ajánlatát összehasonlítva az új orvosi rendelő építésével értett egyet.
Makay István alpolgármester hozzátette, hogy a
bizottság ülésén a rendelő felújítással kapcsolatban problémaként felmerült a rendelő helye is.
Dr. Szendrei Bence képviselőnek kérdéses volt a határozatban szereplő pályázati dokumentáció is, mivel bizottság még a fejlesztési területekről sem határozott. Véleménye szerint a testületnek nem két
perc alatt kellene döntést hoznia, de a pályázaton
való elindulást támogathatónak tartja.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke nem tetszésének
adott hangot, miszerint egy tavaszi pályázattal kapcsolatban, szeptemberben még ott tart a Képviselő-testület, hogy elindul a pályázaton.
Dr. Szendrei Bence képviselő elmondta, hogy elolvasta a pályázati kiírásokat, és már csak a temető
projekt és az óvoda van folyamatban.
Hunya Krisztina képviselő véleménye szerint az
eszközfejlesztés és a temető fejlesztés projektre
tud határidőn belül pályázni a testület, más pályázaton való indulás már a következő Képviselő-testület illetékességébe fog tartozni.
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, a belterületek
útfejlesztéséről és a kisgépek beszerzéséről mindenképpen érdemes lenne szavazni a testületnek.
A temetővel kapcsolatban több opciót is felvázolt.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke ügyrendi felszólásban kérte Hunya Krisztina képviselő indítványát határozatba foglalni.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 151/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretében kiírt „MFP-KKE/2019” azonosító számú „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”
és az „MFP-FFT/2019” azonosítószámú „Temető fejlesztése” című pályázatokon részt vesz.
A pályázati dokumentációk összeállításával, benyújtásával és a projektmenedzseri feladatok ellátásával a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft-t bízza meg 2019. augusztus 1-én kelt ajánlatuk szerint.
INGATLAN VÉTELI AJÁNLAT
Erdősi László polgármester elmondta, az önkormányzat tárgyalást kezdeményezett a Herceghalom, Bem József utca 27. szám alatti ingatlan meg-
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vásárlása tárgyában, melyre a tulajdonos 58 MFt
vételi ajánlatot tett. Kérte a képviselők véleményét.
Czinege Jánosné, a HKB elnöke elmondta, hogy
sajnos egyre több az utcára kerülő család, égető
problémáról van szó, amire az ingatlan megvásárlása véleménye szerint megoldást jelentene, ezért
is kérte a testület pozitív véleményét.
Hunya Krisztina képviselő elmondta, műszaki
szakvélemények szóltak az ingatlan megvétele ellen. Ezután megkérdezte, miért kerülnek a testület
elé olyan határozati javaslatok, amelyeket a pénzügyi bizottság nem támogat.
Dr. Kovács Judit jegyző válaszában elmondta, a bizottságnak előkészítő szerepe van, határozati javaslatot terjeszt elfogadásra a Képviselő-testületnek. Azt is elmondta, a bizottságnak nincs vétó joga, ezért minden, a bizottság által tárgyalt ügynek
a testület elé kell kerülnie. Véleménye szerint úgy
korrekt, ha a Képviselő-testület minden tagja véleményt tud nyilvánítani.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke azt javasolta, hogy
mivel a szakemberek sem javasolták az ingatlan
megvételét, az önkormányzat járjon utána a lehetőségeknek.
Erdei László képviselő szerint a Bem utcai ingatlanban meg lehetne oldani 4 családnak a lakhatását, attól függetlenül, hogy sem a tetőtér, sem a
pince rész nem alkalmas lakás kialakítására, ezért is
osztotta a HKB elnökének a véleményét, támogatta a megvételt 50 MFt vételárért.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 152/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, a Bem József utca
27. szám alatti ingatlan megvásárlásának megtárgyalását elnapolja.
DÖNTÉS A HERCEGHALOM 228/6 HELYRAJZI
SZÁMÚ INGATLAN TEHERMENTESÍTÉSÉRŐL
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy áprilisban
értesült arról az önkormányzat, hogy az OTP Faktoring átvette az OTP-től a követelést, és ez után
kereste meg az önkormányzatot, hogy tárgyaljanak a követelés tisztázásáról. Az OTP Faktoring Zrt.
legutóbbi levelében kinyilvánította, hogy mindkét
fél számára megnyugtató megoldást szeretnének
kidolgozni. Hozzátette, hogy a pénzügyi bizottság
olyan javaslatot terjesztett elfogadásra, miszerint
ebben az önkormányzati ciklusban már nem kíván
döntést hozni.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 153/2019. (IX.03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
úgy határoz, hogy a 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklusban a Herceghalom 228/6 helyrajzi
számú ingatlant terhelő zálogjog kérdésében már
nem kíván döntést hozni.
A HELYI ADÓ RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy 2015. év
végén a Képviselő-testület új helyi adó rendeletet
fogadott el. 2018-ban a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy helyi adó rendeletét 2019. adóévre
vonatkozóan nem módosítja.
Végül elmondta, a pénzügyi bizottság egyhangúlag elutasította a 2020-as adóévre vonatkozó adóemelési javaslatot.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 154/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 1 tartózkodással úgy határoz, hogy helyi adó
rendeletét 2020. adóévre vonatkozóan nem módosítja.
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VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS FELSZERELÉSE
A SZÉCHENYI UTCA 26 SZÁM ALATTI
ÖNKORMÁNYZATI INGATLANBA
Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Széchenyi utca 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant a bérlő családi bölcsődeként működteti. A bérlő egy vízlágyító berendezés beépítését
szeretné, melynek várható költsége bruttó 200 000
forint.
A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta a
beszerzést.
Hunya Krisztina képviselő a pénzügyi bizottság
ülésén elhangzottakra emlékeztetett, miszerint
bölcsőde megvalósítására kiírt pályázaton való
részvétel is lehetségessé válhat. Hozzátette, akár új
bölcsőde építése is szóba jöhetne.
Erdősi László polgármester elmondta, hogy tervbe van véve az új bölcsőde építése csak a helyet
kell kijelölni.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke azt kérte, hogy
nézzen utána a hivatal, milyen besorolású ingatlan
meglétével lehetséges pályázni bölcsőde építésre.
Dr. Szendrei Bence képviselő azt mondta, erről a
pest megyei pályázatról beszélt korábban, melyre
forrásként 2,5 milliárd Ft van elkülönítve az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 155/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal támogatja, hogy az
Önkormányzat a Széchenyi utca 26. szám alatti ingatlanába vízlágyító berendezés kerüljön felszerelésre. A beszerzésre bruttó 200 000 forint keretös�szeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
FOGORVOSOK SZTRÁJKJA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy Dr. Szirmai János fogorvos levélben tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a fogorvosi szakma
szeptember 2-a és 13-a közötti időre sztrájkot hirdetett.
Dr. Szendrei Bence képviselőnek az volt a véleménye, hogy erről elsősorban a fogorvosnak kell belátása szerint dönteni. Elmondta, Ő távol marad a
szavazástól.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke is osztotta a véleményt, miszerint nem a Képviselő-testület felelőssége eldönteni, hogy valaki sztrájkolhat, vagy nem.
Elmondta, hogy Ő sem fog szavazni.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 156/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, nem szavazat nélkül
és 4 tartózkodással tudomásul veszi, hogy Dr. Szirmai János fogorvos csatlakozni kíván az országos
fogorvosi sztrájkhoz azzal, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az elégséges szolgáltatást biztosítja. Felhívja Dr. Szirmai János figyelmét arra,
hogy a sztrájkkal és az elégséges szolgáltatás biztosításával kapcsolatos tájékoztatásnak a törvényi
határidőn belül tegyen eleget.
MUNKARUHA ÉS ESZKÖZIGÉNY
A KÖZÉTKEZTETÉS BEINDÍTÁSÁHOZ
Makay István alpolgármester elmondta, hogy a 3
fő konyhai dolgozó részére szükségessé vált a
munkaruházat és lábbeli beszerzése, majd hozzátette, hogy a tálalókonyhába szükséges még egy új
hűtőszekrény beszerzése is. A munkaruházatra és
hűtőgép beszerzésére 200 000 forint keretösszeg
megállapítását kérte.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 157/2019. (IX. 03.) számú határozata:
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Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 200 000 forint keretösszeget biztosít az önkormányzat konyhai dolgozóinak munkaruha beszerzésére, továbbá a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tálaló konyhája részére hűtőgép beszerzésére.
A beszerzés összege a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
A KÁPOLNA KŐMUNKÁLATAINAK BEFEJEZÉSE
Makay István alpolgármester elmondta, hogy a
kápolna felújításának befejezéséről július 18-án
rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület, viszont az előterjesztésből és a határozati javaslatból
sajnálatos módon kimaradt a kápolna belső terének kőmunkálataira vonatkozó költségvetés, amelyet a Holczerkő Kft. árajánlata tartalmazott. A
munkálatok befejezéséhez kérte a testület támogatását.
Dr. Szendrei Bence képviselő szóvá tette, hogy
milliós tételről való döntést miért csak pár soros
előterjesztés készíti elő. Azt is szóvá tette, hogy július 18. óta miért nem került megtárgyalásra az előterjesztés.
Dr. Kovács Judit jegyző ügyrendben elmondta,
sajnos a szerződés megküldése során derült ki,
hogy az árajánlat és a szerződés tartalma nem azonos.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke kihangsúlyozta,
hogy a korábbi pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság 2 tartózkodással és 2 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot, ennek ellenére a Képviselőtestület 4 igen, 3 nemmel megszavazta.
Ezek után felsorolta észrevételeit, miszerint hiányzik a szakmaiság, nincsenek tervek, nincsen elszámolás, továbbá véleménye szerint jóval túlmutat a
kápolna költsége a közbeszerzési értékhatáron.
Erdei László képviselő elmondta, az egyik tartózkodó ő volt, mivel nem volt előtte az összes árajánlat, és a bizottság elnöke szavazásra tette fel a kérdést, azért tartózkodott. A teljes árajánlat ismeretében már igennel szavazott.
Makay István alpolgármester Csizmadia Zsuzsa
elnök asszonynak azt válaszolta, hogy a felsorolt
észrevételei nem fedik a valóságot.
Dr. Kovács Judit jegyző ügyrendi hozzászólásában
többek között elmondta, hogy 2015 óta a költségvetésben a kápolna felújítás nem került tervezésre,
minden évben csak a legszükségesebb munkálatok kerültek elvégzésre, véleménye szerint a jelenlevők közül mindenkinek megvan a maga felelőssége abban, hogy ez a felújítás így elhúzódott.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke elmondta, a restaurátori dokumentációk átadása 5 évvel ezelőtt
megtörtént, azt is mondta, az már nem az ő felelőssége, hogy nincs meg az anyag. Továbbra is kifogásolta a munkálatok menetét, elszámolások hiányát. Végezetül azt kérte az alpolgármestertől,
hogy készítse el a kápolna felújításával kapcsolatos
végelszámolást.
Makay István alpolgármester elmondta, hogy éveken keresztül pályázati feltételekhez volt kötve a
kápolna felújítása. 2018-ban sikerült 5 MFt-ot átcsoportosítani a pályázati összegből, és gyakorlatilag 2019-ben lehetett komolyabban nekikezdeni a
munkálatoknak.
Erdei László képviselő azért kért szót, hogy elmondja, benne van az anyagban a szóban forgó árajánlat, mindenkinél ott kell lennie.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 158/2019. (IX.03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
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úgy határoz, hogy a Kápolna belső felújítására a
Holczerkő Kft. 1 078 400 forint + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja, mely összeg az Önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre. Felhatalmazza Erdősi
László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
SEGÍTŐ SZÍVVEL, JÓ SZÁNDÉKKAL
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI
KÉRELME
Erdősi László polgármester elmondta, hogy az alapítvány 2 db 24 órás vérnyomásmérő monitor beszerzésére gyűjt, melynek beszerzési értéke mintegy 1 000 000 forint, és a beszerzéssel a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát kívánják támogatni. A pénzügyi bizottság 100 000 Ft összegű adományt javasolt.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 159/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
és 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy támogatja Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítványt és 100 000 forint összegű támogatást
nyújt Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika
részére történő 2 darab 24 órás vérnyomásmérő
monitor beszerzésére. A támogatási összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános
tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
HERCEGHALOM GYERMEKEIÉRT
ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumának
Elnöke minden évben beszámol az alapítvány gazdálkodásáról és programjáról. Kérte a beszámoló
elfogadását.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 160/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
7 igen szavazattal tudomásul veszi.
TERVEZŐI AJÁNLATOK A SZÉCHENYI UTCA ÉS
THALLÓCZY UTCA FELÚJÍTÁSÁRA
Erdősi László polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megérkeztek a tervezői ajánlatok a
Széchenyi utca és Thallóczy utca felújítására.
Dr. Szendrei Bence és Hunya Krisztina képviselők
kifogásolták, hogy nem ismeretes előttük az ajánlat, a pénzügyi bizottság sem tárgyalta.
Dr. Kovács Judit jegyző erre azt válaszolta, a pénzügyi bizottságon nem volt együtt a három árajánlat, ma érkeztek be az utolsó ajánlatok.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 161/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
úgy határoz, hogy a Széchenyi és a Thallóczy utca
felújítására benyújtott tervezői ajánlatok közül
Rösszer Róbert ajánlatát fogadja el 500 000 forint
+ 0% ÁFA értékben, mely összeg az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
Erdősi László polgármester a Széchenyi utca útfelújításával kapcsolatban elmondta, hogy a Pro
Régió Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata kiterjedt a „Belterületi útfelújítás” című pályázat benyújtására is. Hozzátette, hogy a pályázat 100%os intenzitású, vagyis 100%-os támogatás nyerhető el, maximum 30 000 000 forint értékhatárig.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 162/2019. (IX.03.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással tudomásul veszi, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében kiírt „Belterületi útfelújítás”
pályázatra. A pályázat 100%-os intenzitású, az önerő mértékéről a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatása után dönt.
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS
FELSZERELÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÁLALÓKONYHÁJÁBA
Erdősi László polgármester elmondta, hogy az általános iskola konyhájának dolgozói légkondicionáló berendezés beszerelését kérték, melyre a
Mediprontó Kft megküldte ajánlatát.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 163/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
úgy határoz, hogy árajánlatot kér be a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyhájára vonatkozó légtechnikai szakvélemény elkészítésére.
SZOCIÁLIS TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET-TERVEZET MEGVITATÁSA
Dr. Kovács Judit jegyző arról tájékoztatta testületet, hogy Herceghalom részére a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatásként 17 000
forint/m³ + ÁFA összegben 44 m³ tűzifa mennyiséget állapított meg. Elmondta, hogy az érintettek
pályázati felhívás útján kapnak tájékoztatást a támogatás lehetőségéről, és október 30-ig lehet a támogatási kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IX.
10.) sz. rendeletét a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról elfogadta.
HERCEGHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÉRELME
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, a pénzügyi bizottság megtárgyalta az iskola kérelmét mely az iskola bővítésére és a lovasiskola beindítására vonatkozott. Az ülésen felmerült kérdések tisztázása végett a bizottság az előterjesztés megvitatását továbbtárgyalásra javasolta.
Ennek ismeretében az iskola vezetése pontosította
igényét.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 164/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határoz, hogy a
Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére a 2019/2020-as tanév beindítása kapcsán bruttó 250 000 forint összegű támogatást nyújt eszközbeszerzésre mely összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
A támogatási feltételekről az önkormányzat a támogatási szerződésben rendelkezik. Az önkormányzat az iskola építésének lomtalanítására, az új
igazgatóhelyettesi szoba festésére és padlójának
burkolására, továbbá a dobteremként használt helyiségek ajtóinak hangszigetelésére további 550
000 forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat
dologi kiadásai terhére.
Erdősi László polgármester a lovasiskola beindításával kapcsolatban elmondta, az oktatás a minisztérium által javasolt oktatás, térítésmentes, az oktatás beindításához a tankerület hozzájárulása
szükséges.

EGYEBEK
A) PEKLI ERIKA KÉRELME A KEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELEMELÉSÉRE
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a pénzügyi bizottság nem támogatta a KEK költségvetésének megemelését. A kulturális koordinátor az év
végi várható rendezvényeinek zökkenőmentes lebonyolítására a maradványon (3,3 M Ft-on) felül
további 1,5 MFt igényt nyújtott be.
Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke elmondta, hogy jönnek sorba az
őszi és év végi programok, és a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében javasolta a költség elfogadását.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke felszólalásában
arról tájékoztatta a testületet, hogy több nyugdíjas
lakós is jelezte, hogy nem kap meghívást a nyugdíjas karácsonyra.
Hunya Krisztina képviselő elmondta, ezzel kapcsolatban az igazgatási előadó pontos választ tud
adni. A KEK költségvetésére visszatérve azt kérte,
hogy ismételten hívják fel a közművelődési koordinátor figyelmét az élelmiszerek magas adóvonzatára.
Erdei László képviselő megkérdezte, hogy hány
éves kortól kerülnek meghívásra a nyugdíjasok,
melyre az volt a válasz, hogy jogszabály írja elő a
nyugdíjkorhatárt, tehát 65. életévtől.
A képviselő elmondta, tudomása szerint erről nem
született határozat, ezért arra kérte a jegyzőt, nézzen utána a pontos válasznak.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 165/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
úgy határoz, hogy a Kulturális Egyházi Központ
2019. évi költségvetését 1 500 000 forint keretös�szeggel megemeli. A keretösszeg a 2019. évi költségvetés általános tartalékkeretét terheli.
B) HOZZÁJÁRULÁS A VÍZÜGYI ÉPÍTÉSI ALAP
FELHASZNÁLÁSÁHOZ
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy az ÉTV
műszaki szolgáltatási igazgatója levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Kiss J. Altábornagy utcában lévő hálózati vég-átemelő vezérlőszekrénye elhasználódott, veszélyessé vált
és már javítani sem lehet. Ezért új vezérlőszekrény
beépítését tervezik. Kérik az önkormányzat hozzájárulását, hogy a Vízügyi Építési Alap keretből
minél hamarabb megoldhassák a problémát,
melynek várható bekerülési összege: 6 millió Ft.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 166/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy az Érd és Térsége Vízi közmű Kft. a Herceghalom, Kiss János altábornagy utcában levő
hálózati vég-átemelő vezérlőszekrényt a Vízügyi
Építési Alap keretéből havariás feladatként újra
cserélje.
C) LÁTOGATÁS SZŐLŐSGYULÁRA
Makay István alpolgármester elmondta, hogy 1
napos hivatalos látogatást terveznek Szőlősgyula
testvér-településre szeptember 11-én.
A látogatás céljának az együttműködés 2020. évi
programjának megbeszélését, az intézmények közötti kapcsolatok tervezését jelölte meg, majd felsorolta a résztvevők névsorát. Hozzátette, a kiutazás 9
személyes kisbusszal történik, melynek költsége kb.
170 000 forint, amely összeg a testvértelepülések részére elkülönített költségvetésben szerepel.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke megjegyezte,
nem tud az említett elkülönített költségvetésről.
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Hunya Krisztina képviselő kifogásolta a keretös�szeg nagyságát, hiszen mindkét vezető részesül
költségtérítésbe. Annak is hangot adott, választások előtt 1 hónappal nem érti mi megbeszélnivalójuk van a jövőre nézve. Végül azt kérte, hogy saját
gépjárművel utazzanak ki.
Makay István alpolgármester azt válaszolta, jövőre
5 éves lesz a testvérkapcsolat, jelenleg még mindenki hivatalban van és erről fognak tárgyalni.
Dr. Szendrei Bence képviselő véleménye szerint a kiutazás összegét akár fel is lehetne ajánlani. Feltette a
kérdést, miért nem lehet saját költségen kiutazni.
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 167/2019. (IX. 03.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
és 1 tartózkodással támogatja, hogy Herceghalom
község delegációt küldjön Szőlősgyula testvér-település látogatására. A programhoz 500 Euro+Áfa
keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
D) Hunya Krisztina képviselő új bölcsőde építési
helyszínének Füzes utca + Petőfi utca kereszteződését, vagy pedig az új részen a 100-as út melletti
telkek egyikét javasolta, új orvosi rendelő építési
helyszínének pedig a Coop melletti telket javasolta.
Dr. Kovács Judit jegyző elsődlegesen tervezői javaslatot kérne be.
Czinege Jánosné, a HKB elnöke is egyetértett az
orvosi rendelő helyszínével, továbbá felvetette a
telek mellett lévő eladó ingatlan bölcsődévé való
átalakításának lehetőségét.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke a központban lévő eladó telkek felvásárlását is javasolta, orvosi
rendelő kialakításának a Füzes utcát javasolta.
Erdei László képviselő mind két helyszínt támogatta, hozzátette a bölcsődét a Vitális park közelébe kell kialakítani.
Hunya Krisztina képviselő kérte a jegyzőt, amen�nyiben lehetséges, a következő bizottsági ülésig
szerezze be az építészeti szakvéleményt a pályázaton való részvétel érdekében.

Erdősi László polgármester elmondta, amennyiben a telekcsere létre jönne, az megoldást jelentene a település számára. Véleménye szerint az önkormányzatnak vételi szándékot is lehetne prezentálni.
E) Hunya Krisztina képviselő további hozzászólásai:
• A kiadott ingatlanok bérleti díjának komolyabb
megemelését javasolta.
• Szóvá tette, hogy a Kiserdőben nyakig ér a gaz.
• Rákérdezett a nyitott foci pálya működésére,
melyre azt felelte a polgármester, hogy tervbe
van véve a megvalósítása.
• Futópálya, futókör kialakítására azt felelte a polgármester, hogy a kialakítás lehetősége megvan, költségvetés kérdése.
• Évek óta kéri a karácsonyi díszvilágítást a településen.
• Arra szeretne majd választ kapni, hogy zajvédő
fal építésére van-e pályázati lehetőség.
• Víztorony szakértő vizsgálata hogy áll.
• Árkok átnézése tisztítás miatt, melyre azt felelte
a jegyző, hogy legtöbbje a magyar állam tulajdona.
• A kiszáradt fák kivágása megoldható-e.
• Milyen kisgépek beszerzésére van szüksége az
önkormányzatnak, melyre azt válaszolta a polgármester, hogy a zöldfelületek karbantartásához szükséges kis gépek, 15 MFt a pályázati ös�szeg.
• Azt kérte, hogy a Kozáromi utca 1. szám elé kért
közvilágítást a Füzes utcai kéréssel kezelje
együtt a képviselő-testület.
• Megkérdezte, a szennyvíz gyűjtővel kapcsolatban mi történt, melyre azt válaszolta a jegyző,
hogy a határozatot a P.Szondi Kft. megkapta.
• A következő ülésre írásban kérte a polgármesteri keret maradványát és a polgármester szabadságának kiírását az elmúlt 5 évre.
F) Czinege Jánosné, a HKB elnökének kérése a temetővel kapcsolatban az volt, hogy a sírok körüli
gaztalanítást végezze el az üzemeltető, továbbá
szemetes kukák kihelyezését is kérte.
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Felhívta a figyelmet a településen lévő elszáradt
fákra, az elhanyagolt virágágyásokra.
Elmondta, hogy a Vöröskereszt szervezésével
együtt az Idősek Világnapján ünnepséget szeretne
tartani a KEK-ben, amelyre a falu minden időse
meghívást kapna.
G) Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke megkérdezte,
hogy Boróka utca útépítése miért nem az eredeti
terv szerint készült el, miért lett keskenyebb. Hozzátette, hogy tudomása szerint Pál Gábor úgy informálta a lakókat, hogy spórolni kellett.
A polgármestertől írásbeli választ kért a kérdésre.
Kitért arra is, hogy az óvoda bővítési lehetőségének kérdésével foglalkozni kell.
Megkérdezte hol tart a vízügy kérdése, melyre azt
válaszolta a polgármester, hogy az érintett szakemberek 16-án találkoznak ez ügyben. Dr. Kovács
Judit jegyző azzal egészítette ki, hogy a jogi szakvéleménnyel kapcsolatos kérdéseket pedig még
mindig várja a képviselőktől.
Megkérdezte a szúnyoglelőhely feltérképezése hol
tart, melyre azt válaszolta a jegyző, hogy a szúnyogcsapdák a nyáron elhelyezésre, majd leszerelésre kerültek és a mintákat a pécsi egyetem vizsgálja, de az eredményről még írásbeli tájékoztatót
nem kapott a hivatal.
A kerékpárúttal kapcsolatban azt válaszolta a jegyző, hogy igazán jó megoldás nem született, mert a
tervezett kerékpár út magánterületen vezetne keresztül.
A bizottsági elnök az újraélesztő berendezés elhelyezését követően azt kérte, hogy a lakosság megfelelő módon tájékoztatva legyen a készülék hol létéről.
Végül az Árvalányhaj utcában az árkok tisztítása
ügyében kérte, hogy lobbizzon a polgármester.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Erdősi László polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta és zárt ülést rendelt el.
A jegyzőkönyv felhasználásával írta:
Szabó György

Összefoglaló a Képviselő-testület szeptember 24-i nyilvános üléséről
Ezen a napont a 2014–2019. tartó ciklusban működőtt Képviselő-testület utolsó ülésére gyűlt össze. Erdősi László plgármester, levezető
elnök, erre többször is utalt, áttételesen. Joggal lett volna elvárható, hogy ezzel a megállapítással kezdje az ülést és megköszönje a
testület 5 éves munkáját. Erre nem került sor.
A Képviselő-testület elé 18 napirendi pont került, valamint az egyebek. 20. napirend keretében zárt ülésen tárgyalnak a képviselők egy
támogatási kérelem ügyében. A napirendi pontokat a testület egyhangúlag elfogadta.
A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt
Makay István alpolgármester beszámolt a szeptember 11-én történt szőlősgyulai testvérkapcsolati tárgyalásokról. A delegáció tagjai voltak: Erdősi László
polgármester, Czinege Jánosné, Horváthné Gacsályi
Marianna, Szilágyi Veronika iskolatitkár, Varga Tóth
Csaba óvodavezető, Somogyi Kálmán, ifj. Gyimóthy
Géza és Makay István.
A delegáció egy 9 személyes kisbusszal utazott
Szőlősgyulára. A kisbuszban 350-400 kilógramm
tartós élelmiszert, iskolaszereket vittek magukkal.
Makay István elmondta, hogy a látogatás kitűzött
célját maradéktalanul teljesítették. A két település
polgármestere megbeszélte a 2020. évi programokat. A küldöttség meglátogatta az iskolát, az óvodát és a most felújítás alatt álló kultúrházat.
A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉRE KIÍRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
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A Képviselő-testület 86/2019.(V. 28.) számú határozata döntött arról, hogy a település közvilágításának korszerűsítésére kiírásra kerülő közbeszerzési
eljárás lefolytatásával a Prezent Arone’s Kft-t bízza
meg.
A közbeszerzési eljárás lezárult, a szakértő megküldte a pályázat bontásáról készült jegyzőkönyvet, az egyenértékűségi követelményeket és az
összefoglaló szakvéleményt.
Az ajánlati ár: bruttó 40 362 646 forint
A költségvetésben erre a célra 38 608 000 forint
lett tervezve.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és egy tartózkodással úgy határozott, hogy a település közvilágítása korszerűsítésének kivitelezésével a közbeszerzési szakértői
szakvélemény alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft-t bízza meg 31 781 611 forint + ÁFA értékben,
mely összegből bruttó 38 608 000 forint az Önkor-

mányzat 2019. évi költségvetésének terhére kerül
kifizetésre.
A különbözetre az önkormányzat további bruttó
2 000 000 forint keretösszeget biztosít a 2019. évi
költségvetés általános tartalékkerete terhére. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A 2018/2019. NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE
Varga-Tóth Csaba óvodavezető a Képviselő-testület
és a Humán és Környezetvédelmi Bizottság munkatervének megfelelően benyújtotta a 2018/2019. nevelési évről szóló értékelését.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját 7
igen szavazattal elfogadta.
A 2019/2020. NEVELÉSI ÉV BEINDÍTÁSA
Varga-Tóth Csaba óvodavezető a Képviselő-testület és a Humán és Környezetvédelmi Bizott-
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ság munkatervének megfelelően benyújtotta a
2019/2020. nevelési év beindításáról szóló tájékoztatóját, illetve a nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2019/2020. nevelési évi munkatervét módosítás
és kiegészítés nélkül 7 igen szavazattal elfogadja.
ÓVODABŐVÍTÉSI KÉRELEM
Dr. Kovács Judit jegyző ismertette azt az olvasói
levelet, melyet Czumbel Tamás óvodabővítés tárgyában írt a Polgármesternek és a Képviselő-testületnek címezve. A nyílt levelet 177-en írták alá.
Tekintettel arra, hogy az ülésen az óvodavezető is
jelen van, arra kérte Varga-Tóth Csabát, hogy pár
szóban reagáljon a nyílt levélben foglaltakra.
Ezt követően Varga-Tóth Csaba ismertette azokat
az információkat és törvényi szabályozásokat, melyeket az óvodai felvételek során alkalmazni kell.
(Varga-Tóth Csaba óvodavezető óvodai felvételek
tárgyában írott közleményét, a Herceghalmi Hírmondó augusztusi számában közöltük. Ugyancsak
ebben a számban jelent meg Czumbel Tamás nyílt
levele is.)
AZ ÓVODAVEZETŐ KÉRELMÉRE TÖRTÉNŐ
MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSE
– Kültéri lépcső kiépítésére az óvodában
– Korlát kialakítására az óvoda bejáratánál
– Járda áthelyezése
A) Kültéri lépcső kiépítésére az óvoda udvarán két
ajánlat érkezett.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, a Herceghalmi
Csicsergő Óvoda udvarán levő kültéri lépcsők
építésével a HERC BB BT-t 499 900 forint + ÁFA
értékben, mely összeg az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére
kerül kifizetésre.
B) Korlát kialakítása az óvoda bejáratánál.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza az
LZs3 Kft.-t a Herceghalmi Csicsergő Óvoda bejáratánál korlát kialakításával 125 000 forint + ÁFA
értékben, mely összeg az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére
kerül kifizetésre.
C) Járda áthelyezése az óvoda udvarán.
Egyrészt mivel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirend elnapolása mellett
döntött azzal, hogy a műszaki előadó kérjen be
további árajánlatokat, a testület ebben a kérdésben nem szavazott. Erdősi László polgármester
arra kérte Varga-Tóth Csaba óvodavezetőt, hogy
a járda áthelyezésére toborozzon szülőket, akik
társadalmi munkában elvégeznék a feladatot. A
munka anyagszükségletére anyagi fedezetet az
önkormányzat nyújt.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A módosítás eredményeképpen a költségvetési
rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
• Költségvetési bevételét 108 786 367  Ft- tal
• Költségvetési kiadását 96 847 971  Ft- tal
módosítja és az önkormányzat 2019. évi
• Módosított költségvetési bevételét
795 933 367 Ft-ban
• Módosított költségvetési kiadását
1 333 994 971 Ft-ban
• A költségvetési egyenleg összegét
538 061 604 Ft-ban állapítja meg.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzata

2019. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóját 4 igen és 3 nem szavazattal
tudomásul vette.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Herceghalom Község Önkormányzata
2019. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóját 4 igen és 3 nem szavazattal
tudomásul vette.
Ezt a napirendi pontot követően Hunya Krisztina
kérésére, Erdei Sándorné beszámolt Erdősi László
polgármester szabadságának 2019. évi alakulásáról.
SZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA AZ „M1 AUTÓPÁLYA 2X3
SÁVRA BŐVÍTÉSE BUDAPEST (M0) - TATABÁNYAÚJVÁROS CSOMÓPONT KÖZÖTT” PROJEKT HERCEGHALOM KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS UTÁN KIADOTT
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓ VÉLEMÉNY ALAPJÁN.
A) Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Herceghalom Község Településszerkezeti tervéről szóló 173/2018. (XII. 11.)
számú határozata módosítását 7 igen szavazattal
elfogadta.
B) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének
módosítását 7 igen szavazattal elfogadta.
INGATLAN VÉTELI AJÁNLATOK MEGVITATÁSA
A Képviselő-testület négy önkormányzati ingatlan
értékesítéséről döntött 2019-ben. Az értékesített
önkormányzati telkek összértéke pontosan 100
000 000 forint volt. A képviselők egyetértettek
abban, hogy az ingatlan értékesítésből származó
bevételt szociális bérlakás vásárlására fordítják.
Elsőként a Jókai utca 10. sz. alatti ingatlan megvásárlását tárgyalta a testület.
A témával kapcsolatban hosszas vita alakult ki. Hunya Krisztina ügyrendi javaslattal élt. Elmondta,
hogy hasonló ingatlanok vannak Herceghalomban 50 millió forintért, ezért Ő azt javasolja, hogy
50 millió forintért vegye meg az önkormányzat a
Jókai utcai lakást.
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta, hogy az önkormányzat tegyen
50 millió forintos ajánlatot a Jókai utca 10. sz. alatti
ingatlan megvásárlására.
Ezután a Bem József utca 27. szám alatti ingatlan
vételi ajánlata következett.
Erdei László azt javasolta, hogy szintén egy 50 millió forintos ajánlatot tegyen az önkormányzat az
ingatlan megvásárlására.
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta el.
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATOK
ELBÍRÁLÁSA
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határidőre benyújtott ösztöndíj
pályázatokat, valamint a pályázók részére történő
pályadíjak összegét 6 igennel és 1 tartózkodással
elfogadta.
HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTOTT ÖSZTÖNDÍJAS
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A 2019/2020. tanévre, a rendeletben meghatározott határidőig 12 pályázó nyújtotta be pályázatát.
Egy fő, szeptember 23-án, késve nyújtotta be pályázatát. A 4/2009. (II. 10.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése szerint: a pályázat beadásának határideje: szeptember 15. napja. A határidő
önhibából történő elmulasztása esetén igazolási
kérelemnek nincs helye.

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszas vita után 5 igen szavazattal 2
tartózkodással úgy döntött, hogy az érintett hallgató pályázatát elutasítja.
A HUMÁN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA A SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSRŐL
ÉS JUTTATÁSOKRÓL
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tájékoztatását a szociális
segélyezésről és juttatásokról, valamint a civil szervezetek programtámogatásáról tudomásul vette.
TERVEZŐI AJÁNLAT KIVÁLASZTÁSA A FÜZES
UTCA ASZFALTOZÁSÁRA
A Füzes utca lakóközössége kérelemmel fordult
a Képviselő-testülethez, amelyben kérik, hogy az
Önkormányzat végeztesse el az utca aszfaltozását.
A Füzes utca útépítésére 3 ajánlat érkezett Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal úgy határozott, hogy
a Füzes utca aszfaltozására benyújtott tervezői
ajánlatok közül a Pannon Út Kft. ajánlatát fogadja
el 680 000 forint+ ÁFA értékben, mely összeg az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal támogatja a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusa, Bidoul Arielle zenetanár továbbképzését, hogy a Kodolányi János Egyetem kétéves
képzése keretében mentorpedagógus diplomát
szerezhessen, azzal, hogy a képzési idő letelte után
további 3 évig a Herceghalmi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában oktatva kamatoztassa a megszerzett ismereteket.
A kétéves képzés díja összesen 620 000 forint mely
összegből 200 000 Ft-ot a Herceghalmi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vállal át, a fennmaradó 420 000 Ft pedig az Önkormányzat költségvetését terheli a következő felosztás szerint:
– 2019-ben: 105.000,-Ft
– 2020-ban: 210.000,-Ft
– 2021-ben: 105.000,-Ft
A 2019. évi költségvetést terhelő 105.000 Ft az
Önkormányzat tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
VÍZTORONY STATIKAI FELMÉRÉSÉRE
ÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGVITATÁSA
A Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésén
döntött arról, hogy árajánlatokat kér be a herceghalmi víztorony statikai felülvizsgálatára. A
víztorony állapotának felmérésére három árajánlat érkezett.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal Sípos Csaba statikus tervező ajánlatát fogadta el, bruttó 501 650 Ft
értékben, mely összeg az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének általános tartalékkerete terhére
kerül kifizetésre.
SZAKVÉLEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
MELEGÍTŐKONYHÁJA GÉPÉSZETÉNEK
A FELÜLVIZSGÁLATÁRA.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott,
hogy árajánlatot kér be a Herceghalmi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tálalókonyhájának konyhatechnilógiai eszközei és épületgépészeti felülvizsgálatára.
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MEGVITATÁSA
A) A futballpálya villamos energia teljesítménybővítésével kapcsolatos javaslat.
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Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatja a futballpálya villamos energia teljesítmény
bővítését, melyhez 900 000 Ft keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete
terhére kerül kifizetésre.
B) A Füzes utca közvilágítása.
C) A Zsámbéki út víztorony és környéke közvilágításával kapcsolatos döntés.
A PTB azt kérte, hogy a „B” és a C” pontok januárban kerüljenek ismét a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal
lefogadta Erdősi László javaslatát, miszerint a „B”
és „C” pontokat januárban tárgyalja meg a testület.
ARANY JÁNOS UTCA KÉT MOZGÁSSÉRÜLT
LAKÓJA KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁJÁNAK
MEGOLDÁSA.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy döntött, hogy
hozzájárul, az Arany János utca 19. számú ingatlan
előtti járda kiépítése céljából további 90 000 Ft ös�szeget biztosít a munkálatok elvégzésére a 2019.
évi költségvetés dologi kiadások terhére.
A BÉRBE ADOTT 443/9 ÉS A 443/10 HELYRAJZI
SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK ÜGYE
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke kérdéseket tett fel
a Polgármesternek, melyekre írásban kért válaszokat.
Polgármesteri válaszok:
1. kérdés
A Herceghalom 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú
önkormányzati területek milyen övezeti besorolásba tartoznak? Az övezeti besorolás változott-e
a 2018-ban a HÉSZ újraalkotásával? Mióta tartozik
az adott terület a HÉSZ által meghatározott övezeti
besorolásba?
Válasz:
A Herceghalom 443/9 és a 443/10 helyrajzi számú
önkormányzati területek Herceghalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.
(XII.15.) számú, Herceghalom helyi építési szabályzatáról szóló rendeletének 66. §-a szerint 61. Gksz6 jelű építési övezet, amelyre a következő előírások
vonatkoznak:
• Az építési övezetben kizárólag az alábbi rendeltetések elhelyezésére szolgáló épület helyezhető
el: kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, irodai,
szociális, raktározási, gazdasági.
• Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 szolgálati lakás elhelyezhető, az (1) bekezdésben felsorolt épületen belül.
• Az építési övezet lakóterület felé eső telekhatárai
mentén, legalább 10 m szélességű, háromszintű
növénytelepítésű, fásított zöldsáv alakítandó ki.
• A szennyvíz-tisztító védőtávolsága nem jelent
építési korlátozást, az általa lefedett területen.
Az övezeti besorolás nem változott a HÉSZ 2018-as
újraalkotásával.
A régi szennyvíztisztító-telep melletti Herceghalom 443/9, 443/10, 443/13 és 443/14 helyrajzi számú területek a 19/2013.(XI. 27.) számú rendeletmódosítással kerültek Gksz-6 övezeti besorolásba
a Harsona Kft-vel történt telekcsere kapcsán.
2. kérdés:
Volt-e szó a mostani ciklusban, és ha igen milyen
hasznosításról a telkek, területek esetén? Kik, mikor kezdeményezték?
Válasz:
2015 májusában a Képviselő-testület előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Kégli Transport Kftvel a Herceghalom 443/9 és 443/10 helyrajzi számú
területek megvásárlásáról, ahol a befektető kamionmosót és nemzetközi kamionos pihenőt kívánt
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kialakítani. Végül is a felek a vételárról nem tudtak
megegyezni.
3. kérdés:
A bérbe adott területeket használja a bérbeadó,
vagy más egyéb területeket is igénybe vesz?
Válasz:
Az Önkormányzat nem használja a bérbe adott területeket és más területeket sem vesz igénybe.
4. kérdés:
Van e lehetőség arra, hogy a munkavégzés kevesebb zajjal és környezeti terheléssel járjon?
Válasz:
A munkavégzés és a zajkeltés időszakos.
Kérések, javaslatok:
– Erdősi László polgármester bocsássa a testület
rendelkezésére az EuroAszfalt Kft-vel kötött szerződést. A szerződés a válasz mellékletét képezi.
– Folytasson tárgyalásokat Erdősi László polgármester az EuroAszfalt Kft-vel, hogy a deponált
mart aszfalt egy részét jutányos áron a település
rendelkezésére bocsássa, hiszen a mart aszfalt
ragyogó útalap lehet olyan utcákban, útszakaszokon, ahol még murva is alig fellelhető. Ilyen utcák:
Füzes utca, Őzike köz, Sándor udvar közei stb.
Az EuroAszfalt kft. tájékoztatása szerint a mart aszfaltot a társaság is a „piacról” szerzi be, a Magyar
Állam tulajdonában levő Magyar Közút Nonprofit
Zrt-től vásárolja, mint útépítési alapanyagot, ezért
ők nem tudnak az Önkormányzat részére mart aszfaltot értékesíteni.
Bejelentés alapján Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az elmúlt héten ellenőrzést tartott a helyszínen. Tájékoztatásuk alapján
az ellenőrzés időpontjában normál állapotban
folytak a munkálatok. Egyidejűleg nyilatkoztak
arról is, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet alapján nem került lefolytatásra eljárás a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
részéről, mert az nem is indokolt.
ÓVODA BŐVÍTÉSE
A Herceghalomban a gyermeklétszám nagy örömünkre évről évre nő.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott,
hogy megvizsgáltatja mini-bölcsődei csoport létrehozásának lehetőségét pedagógusszakmai és
építészeti szempontból intézményi keretek között.
Ennek érdekében az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című pályázaton indul.
Határidő: 2020. március 31.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI VÉLEMÉNY
RENDŐRKAPITÁNYI KINEVEZÉSHEZ
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavauzattal úgy határozott,
hogy Szigeti János rendőr alezredest alkalmasnak
tartja a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére.
EGYEBEK
A) JAVASLAT BÉRLETI DÍJ MÓDOSÍTÁSÁRA
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott,
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Herceghalom, Thallóczy u. 22–24. sz. alatti ingatlan vonatkozásában a Zamur Kereskedelmi, Szolgáltató
Kft.-vel létrejött, 2013. augusztus 1. napjától hatályos bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj
mértékét a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói
árindexének mértékével módosítja.
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A Képviselő-testület a bérleti díj mértékét 2019.
október 1. napjától 191 255 Ft-ban állapítja meg.
B) A HERCEGHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÉRELME A
TORNACSARNOKOT KÉT RÉSZRE OSZTÓ FÜGGÖNY BESZERZÉSÉRE
Horváthné Gacsályi Marianna, a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője a megnövekedett tanulólétszám,
illetve a mindennapos testnevelés órák megtartásának biztosításához célszerű lenne, ha a tornacsarnokot egy elválasztó függönnyel két részre
lehetne bontani, így egyidejűleg két osztály is
használhatná a termet.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy határozott,
hogy a tornacsarnok terének elválasztását kéri
megterveztetni. A döntést elnapolja. Felkéri Erdősi
László polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a megvalósításra.
C) BÖLCSŐDEI FELADAT ELLÁTÁSI
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Az ülés előtt egy órával érkezett egy értesítést,
hogy az illetékes kormányhivatal elutasította a
bölcsődei engedély kiadását azzal, hogy szükséges az Önkormányzat és a Vállalkozó között létrejött feladat ellátási szerződés módosítása.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal hozzájárul ahhoz,
hogy az Élményösvény Alapítvány, mint szolgáltató
által fenntartott és működtetett Csodapatak Családi
Bölcsőde I–II. működtetésére aláírt feladat ellátási
szerződés az engedélyezési eljárást lefolytató Pest
Megyei Kormányhivatal előírásainak megfelelően
módosításra kerüljön.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a módosított feladat ellátási szerződést aláírására.
Az egyebek napirendi pontban, a továbbiakban
Erdősi László tolmácsolta Dr. Pintér Márk háziorvos gyógytorna foglalkozásra vonatkozó teremigényét, melyet a testület heti 2 x 1 órában jóvá
hagyott.
Makay István a Baba-Mama Klub részéről érkezett
kéréseket tolmácsolta.
Czinege Jánosné elmondta, hogy a bölcsődei férőhelyek bővítése, mellet az iskolai tantermek számának növelése ugyanolyan fontos.
Tájékoztatta a testületet, hogy az iskolában nincs
takarító személyzet.
Szemetes kukák kihelyezését kérte a Gesztenyés út
bevezető szakaszához.
Dr. Kovács Judit jegyző beszámolt a NÉBIH valamint az ANTSZ vizsgálatról. Elmondta, hogy az
étkeztetésre vonatkozó szülői kifogásokról tájékoztatta a szolgáltatót. Megjegyezte, hogy az étel
minőségével kapcsolatban megoszlanak a vélemények.
Arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a facebook
alkalmatlan fórum a panaszok kezelésére. Kizárólag a Polgármesteri Hivatalban leadott, iktatott panaszok kivizsgálására van lehetőség.
Csizmadia Zsuzsa hozzászólásában említette,
hogy az elhangzottak ellenére az étel minőségén
lehetne változtatni. Arról is beszélt, hogy a hivatal
járjon közbe annak megakadályozására, hogy a tanulók negyed háromkor már ne kapjanak ebédet,
ugyanis a tanórájuk akkor ér véget.
További hozzászólás nem lévén Erdősi László polgármester a nyilvános ülést bezárta, ami zárt keretek között folytatódott.
A hanganyag felhasználásával:
Szabó György
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Az aradi vértanúkra emlékeztek az iskola tanulói
Október 7-én tanáraik vezetésével, emlékezni gyűltek össze a Herceghalmi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Az önkormányzat képviseletében megjelent
Erdősi László polgármester, Makay István
alpolgármester és Czinege Jánosné a HKB
elnöke. Elsőként Horváthné Gacsályi Marianna köszöntötte az egybegyűlteket, majd a
Himnusz eléneklését követően Erdősi László

mondott köszöntőt. Ezután az iskola diákjai
zenés produkcióval, és szavalatokkal emlékeztek. Ünnepi beszédében Czinege Jánosné
rövid történelmi áttekintést adott az 18481849-es eseményekről. Kiemelte azokat az
okokat, melyeknek következményeként megtörtént a Aradi 13 Vértanú kivégzése. Az emlékmű megkoszorúzása után, a Szózat közös
éneklésével ért véget az ünnepség, azonban

ezt követően még a Vértes Magyar Huszár és
Katonai Hagyományőrző Szövetség tartott
bemutatót, melyet a diákok lelkes tapssal köszöntek meg.
Szabó György
(A megemlékezésről további fotókat láthatnak
a www.herceghalom.hu weblap galériájában.)

k empo hírek
Országos kempo bajnokság Újfehértón
Kempo egyesületünk részt vett az V. Izsó Mihály emlékverseny – Újfehértói Kempo Kupán, amely egyben az országos bajnokság harmadik
fordulója volt.
Az eseményt Szabó Tünde Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért
felelős államtitkára nyitotta meg. Beszédében példaképnek nevezte a
fiatal sportolókat, akik a környezetükben megmutatják, miért fontos a
sport, a mozgás, ami az egészséges élet alapja is.
„Elhivatottság, szorgalom, kitartás – erről szól a sport” – fogalmazott, kiemelve a küzdősportok, köztük a kempo népszerűsítésének fontosságát.
Az emlékversenyre 7 versenyzőnk érkezett akik az alábbi eredményeket érték el:
Antal Sándor
Submission 3. helyezés,
Semi kempo 3. helyezés,
Full kempo 2. helyezés
Frankó Aliz
Kata 1. helyezés,
Fegyveres kata 1. helyezés,
Submission 1. helyezés,
Semi kempo 1. helyezés
Frankó Olivér
Kata 1. helyezés,
Fegyveres kata 1. helyezés,
Submission 2. helyezés,
Semi kempo 1. helyezés,
Kempo kumite 2. helyezés
Görömbei Marci
Submission 1. helyezés,
Semi kempo 3. helyezés,
Kempo kumite 2. helyezés

Nagy Zsófi
Kata 1. helyezés,
Semi kempo 1. helyezés
Orbán Rebeka
Kata 1. helyezés,
Fegyveres kata 1. helyezés,
Gyo 1. helyezés,
Semi kempo 3. helyezés
Tóvári Kincső
Submission 1. helyezés,
Semi kempo 3. helyezés,
Kempo kumite 1. helyezés
Nagy Laura szintén ott volt a
helyszínen, hogy a társait segítse
a verseny alatt.

Frankó Aliz és Frankó Olivér különdíjban részesültek, ők lettek a
kategóriájuk legeredményesebb versenyzői.
Róbert Ildikó
Herceghalmi Kempo Dojo Se Titkár
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sport HÍREK
HSE - HÍREK

Bozsik korosztályok
(U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U14) U8/U9:
2019/2020-as szezon legelső, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia által megrendezésre került Bozsik
napon, szeptember 27-én remekül szerepeltek a kisfocisták. 4 mérkőzésből 3-at megnyertek, a felcsúti
akadémia ellen pedig döntetlent játszottak a her-

ceghalmiak.
U10/11:
Sajnos ez a korosztály nem szerepelt túl jól a szeptember 22-ei, szintén
Felcsúton megrendezett Bozsik tornán. Sok technikai hiba és figyelmetlenség jellemezte a játékunkat, de tanulunk mérkőzésekből és azon leszünk, hogy az edzéseken „lemodellezzük” a hibákat és kijavítsuk azokat.
U12/U13
Mind a szeptember 22-ei, mind az október 6-ai Bozsik tornán kiválóan
szerepeltek a HSE játékosai.
Összesítve a két napot a 8 lejátszott mérkőzésből 7-et megnyertünk,
1-et pedig döntetlennel zártunk.
U14
szeptember 27. Kápolnásnyék – Herceghalom 6:0
október 04.
Herceghalom – Pázmánd
6:1

Jelenleg a 10 csapatos bajnokságban, az 5. forduló után az 5. helyen állunk.
U19
szeptember 28. Bodajk – Herceghalom
1:4
október 5.
Herceghalom – Vál
6:0
Az eddig lejátszott 8 mérkőzésből 5 győzelem, 3 vereséget követően az
5. helyen vagyunk a 16 csapatból.
FELNŐTT
szeptember 28. Bakonycsernye – Herceghalom 2:1
október 6.
Herceghalom – Vál
0:2
A legutóbbi 2 vereséget követően is a 6. helyen állunk – a 15 csapatos
bajnokságban – 3 pontra a 3. helyen lévő csapattól.
A 3 bajnokságban játszó HSE csapat (U14, U19, Felnőtt) hazai mérlege
a következő, 5 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Úgy gondoljuk, hogy
a herceghalmi csapatok teljesítményéhez és sikeréhez, nagymértékben hozzájárul a hazai szurkolók nagy létszámú jelenléte.
Nyitvatartás
A benyújtott „Nyitvatartási javaslat”-ról még mindig nem született
döntés.
Zsupanek Péter, HSE elnök

Herceghalmi siker a Szenior
Úszó Világbajnokságon!

Hírmondó

Herceghalomi

2019. augusztusában, a dél-koreai Gwangjuban rendezték meg a Szenior
Úszó Világbajnokságot, közvetlenül a számos magyar sikert hozó úszó
Vb-t követően.
A Szenior úszóversenyeken indulók többsége korábban versenyszerűen
úszott, így a mezőny nemcsak világversenyeken, hanem magyar viszonylatban is kimondottan erős. Számos korábbi világbajnok, olimpikon úszik
szenior kategóriákban, még a 70–80 év feletti korosztályban is komoly
eredmények születnek. A szenior úszóversenyek népszerűsége évről-évre
nő, így az érvényesülés is egyre nehezebb a nagyszámú induló miatt. A világversenyekre csak kvalifikációt követően lehet kijutni, így az indulási jog
már önmagában is nagy eredmény. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ezek
a versenyzők mind amatőrök, munka és család mellett edzenek rengeteget, és támogatók híján, a saját költségükön utaznak képviselni hazánkat.
A Herceghalmi Sportegyesület keretein belül három éve működik szenior
úszó csapat. Legeredményesebb és legaktívabb tagunk a szintén herceghalmi Simon Ildikó, aki számos országos bajnokságon és nemzetközi versenyen is komoly eredményeket ért el a korábbi években. Rajthoz állt többek között 2017-ben a budapesti masters Vb-n, tavaly a szlovén Eb-n és
idén Gwangjuban is.
Három versenyszámban indult, 50 méter, 100 méter és 200 méteres gyorsúszásban.
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Simon Ildikó 50 méteren kilencedik, 100 méteren hatodik és 200 méteren
pedig az egészen hihetetlen harmadik helyet sikerült megszereznie korcsoportjában!
Herceghalomnak elsőként lett Simon Ildikó révén Masters Világbajnoki 3.
helyezettje, ami egyesületünknek is hatalmas büszkeség!
Szívből gratulálunk Ildi és további sikeres, boldog úszóéveket kívánunk!
Pécsi Andrea, Herceghalmi SE

Megjelenik 1000 példányban havonta. Kiadja: Herceghalom Önkormányzata
Tel.: 06 23 530 560 • E-mail: polghiv@herceghalom.hu • www.herceghalom.hu.
Felelős szerkesztő: Szabó György • Telefon: 06 30 512 3810 • E-mail: h.hirmondo@gmail.com
A lapban megjelenő cikkeket a felelős szerkesztő írta. Más esetekben a cikk szerzője az írás végén olvasható.
A cikkekhez további fotók a honlap galériájában találhatók.
ISSN: 2063-0778 • Nyomdai munkák:
A Herceghalomi Hírmondó következő (XXI. évf. 11.) lapszáma várhatóan 2019. november 20-án jelenik meg.
Lapzárta november 5-én lesz.
Kéziratokat, hirdetéseket a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni, vagy a fenti e-mail címre küldhetők el.
A Hírmondó korábbi számai a Községi Könyvtárban megtalálhatók és helyben olvashatók. A felelős szerkesztő,
a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért, valamint politikai tartalmú írásokban a képviselők által leírtakkal (idézetekkel)
kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az olvasói leveleket a mondanivaló tiszteletben tartása mellett szükség
esetén rövidítjük, a tartalomért a szerző tartozik felelősséggel.
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ÖNKORMÁNYZATA
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ZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY		

Arany János
utca felújításának
befejezése Herceghalmon
tca felújításának
befejezése
Herceghalmon

Ezútonatájékoztatjuk
Önöket a Projekt befejezéséről!
tatjuk Önöket
Projekt befejezéséről!

A Pénzügyminisztérium támogatásával a projekt keretében az Arany János utca szilárd burkolatának felújítása valósult meg. A projekt vissza

isztérium nem
támogatásával
a projekt
azamelynek
Arany forrása
Jánosa Pest
utca
szilárd
burkolatának
térítendő támogatási
összegekeretében
31,64 millió Ft,
megye
Területfejlesztési
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye
sult meg. A
projekt vissza
nem2014–2020
térítendő
támogatási nyújtandó
összegecélzott
31,64
millióköltségvetési
Ft, amelynek
Területfejlesztési
Programja
megvalósításához
pénzügyi
támogatás volt a Pest megyei fejlesztések előirányzatából. A program
keretében az2014-2030
út burkolatának
történt a helyi
szolgáltatások és munkahelyek gyorsabb megközemegye Területfejlesztési
Koncepciója
ésfejlesztése
Pest megye
Területfejlesztési
líthetősége érdekében, nyújtandó
a településkép célzott
javításának
céljából, a település
népességmegtartó
erejének
növelése
4-2020 megvalósításához
pénzügyi
költségvetési
támogatás
volt
a és a közúti közlekedés okozta
csökkentése
mellett. keretében az út burkolatának fejlesztése történt
jlesztésekkörnyezetterhelés
előirányzatából.
A program
ltatások és munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége érdekében, a településkép
Projekt adatok:
jából, a település
népességmegtartó erejének növelése és a közúti közlekedés okozta
lés csökkentése
mellett.
Felhívás kódja és megnevezése:
PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
Projekt kódja:

PM_ONKORMUT_2018/17

és megnevezése: PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
Projekt címe:
János utca felújítása
Herceghalmonés korszerűsítésének
burkolattal történő Arany
kiépítésének,
felújításának
gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén
Támogatótámogatása
neve:
Pénzügyminisztérium

:

PM_ONKORMUT_2018/17
Kedvezményezett
neve:
Herceghalom Község Önkormányzata
utca felújítása
Herceghalmon
TámogatásArany
összege,János
mértéke:
31,64 millió
Ft, 70% intenzitású
Pénzügyminisztérium
Megvalósítás
ideje:
2019.05.01. – 2019.10.08.

ett neve:

Herceghalom Község Önkormányzata

eje:

2019.05.01. - 2019.10.08.

A beruházás keretében 2053 Herceghalom, Arany János utca felújítása történt. A fejlesztett útszakasz 342,14 m hosszú. A projekttel érintett utca
a település31,64
közepén
helyezkedik
el, a intenzitású
Móriczi út és a Patak utca között. Az elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a községi közlekedésben,
zege, mértéke:
millió
Ft, 70%
beköti az új településrészt, a Móricz-ligetet, a régi településrészbe, amely települési központ funkciót tölt be.
A projekt célja az volt, hogy a fejlesztéssel érintett utca megfelelő minőségű, állapotú, szélességű legyen, vízelvezetése megoldottá váljon. Régóta

eretében 2053
Herceghalom,
Arany
János
utcaszegély
felújítása
történt.utca
A volt,
fejlesztett
útszakasz
problémát
okozott az utca rossz
minősége,
továbbá
nélküli meredek
így a felújítása
a csapadékvíz-elvezetés miatt is szükséges
ú. A projekttel
érintett
utca
a
település
közepén
helyezkedik
el,
a
Móriczi
út
és
a
Patak
utca
volt.
yezkedése miatt fontos szerepet tölt be a községi közlekedésben, beköti az új településrészt,
a régi településrészbe,
amely
települési
központ
funkciót
tölt be.
A fejlesztés hozzájárul
a helyi
intézmények,
szolgáltatások
és települési
munkahelyek könnyebb, gyorsabb megközelíthetőségéhez, az utcák fenntartási, karbantartási költségeinek mérsékléséhez, valamint a közúti közlekedés okozta környezetterhelés csökkentéséhez.

az volt, hogy a fejlesztéssel érintett utca megfelelő minőségű, állapotú, szélességű legyen,
egoldottá Az
váljon.
Régótaa problémát
okozottösszköltségének
az utca rossz
minősége,
továbbá
szegély
nélküli
Önkormányzat
projekt elszámolható
az igényelt
támogatási
összeggel
csökkentett
részét kitevő önerőt saját forrásként
olt, így a felújítása
csapadékvíz-elvezetés
miatt is szükséges volt.
biztosította,aösszegét
a költségvetésében elkülönítette.

zájárul a helyi
intézmények,
szolgáltatások
és települési
munkahelyek
A projektről
további információt
a www.herceghalom.hu
oldalon
olvashatnak. könnyebb, gyorsabb
ségéhez, az utcák fenntartási, karbantartási költségeinek mérsékléséhez, valamint a közúti
További információ
kérhető:
zta környezetterhelés
csökkentéséhez.
Pál Gábor, műszaki ügyintéző

Tel.: 06-23-530-560  •  E-mail:
muszak@herceghalom.hu
zat a projekt
elszámolható összköltségének
az igényelt támogatási összeggel csökkentett
erőt saját forrásként biztosította, összegét a költségvetésében elkülönítette.
A fotón az átadási ünnepségen résztvevők láthatók, balról jobbra:

Herczegh
István a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság külsős képviselője,
ábbi információt
a www.herceghalom.hu
oldalon olvashatnak.
Ferenczi-Bodó Ágnes polgármesteri referens, Dr. Kovács Judit jegyző,
Erdősi László polgármester, Gödör István pályázati tanácsadó,
Makay István alpolgármester.

máció kérhető:
zaki ügyintéző
560, e-mail: muszak@herceghalom.hu
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Anyakönyvi hírek
megszülettek
Báder András és Báder-Bajnóczi Gabriella kisfia
Báder Bence
Bűrös Ádám és Matúz Ildikó kisfia
Bűrös Balázs
Forgács Attila és Forgácsné Szabó Ildikó kisfia
Forgács Dániel
Rajna Ákos és Hevér Alina kisfia
Rajna Konor

isten éltesse őket sokáig!
elhunytak
Ács István (1955)
Valach Istvánné,
szül.: Kovács Erzsébet (1937)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Olvasók!

A következő események a lap leadásának határideje után
kerültek megrendezésre.
A Gesztenyés-napi programokról, valamint az október 23-ai
ünnepségről részletes beszámolót a Herceghalmi Hírmondó
novemberi számában olvashatnak.
Szabó György felelős szerkesztő

