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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14 -én 
17 órakor megtartott nyílt ülésén. 

Jelen vannak: Török Tiborné polgármester 

   Bakainé Antal Judit alpolgármester 

                         Kiss Anett Fanni  megbízott jegyző 

                         Endre István, Kurjancsek Zoltán, Éhl Fülöp 

    Békei Pál  és Bézsenyi József képviselők. 

Török Tiborné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 
képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, melyet megnyit. Bakainé Antal Judit 
alpolgármester jelezte, hogy később érkezik az ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Bézsenyi József és Endre István képviselőket.  
Képviselő-testület egyetért a javasolt személyekkel.  
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kiss Anett megbízott jegyzőt. 
Javaslatot tesz a napirendi pontra: 

Napirendi pontok: 

 
1.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését elvégző 
     közszolgáltató kiválasztásáról.  
     Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
2.)Előterjesztés a Hetes Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött 
    háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
    megalkotásáról. 
    Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatóságát szolgáló 
      pályázati felhívásról. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester    
 
4.) Egyebek 
     Előadó: Török Tiborné polgármester   
  
A testület elfogadja a javasolt napirendi pontokat. Éhl Fülöp képviselő javasolja az egyéb 
napirendi pontok közé felvenni azt a lakossági bejelentést, amely hozzá érkezett a 0/62-es 
hrsz. terület bérbeadásával kapcsolatban. Kurjancsek Zoltán képviselő pedig tárgyalásra 
javasolja a sportkör támogatásának mértékének megemelését a költségvetésben. 
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1.)Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését elvégző 
közszolgáltató kiválasztásáról: 
Előadó: török Tiborné polgármester 
Írásos előterjesztés 

Szóbeli kiegészítés: 
 
Török Tiborné polgármester: 
Mint az írásos előterjesztésben olvashattátok kötelezően szerződést kell kötnünk egy 
közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére. 
Hetesen ez nem érint sok embert, ugyanis alig pár házban nincs csatorna. Sajnos azonban 
kötelező megkötnünk a szerződést és rendeletet alkotnunk a tárgykörben.  
Azoknak lesz ez főként probléma, akik eddig esetleg kieresztették a szennyvizet. Ha ilyet 
tapasztatok szóljatok, mert értesítenünk kell az ÁNTSZ-t. 

Endre István képviselő: 
Eddig is fizettek valami díjat nem akiknél nem volt csatorna? 

Kiss Anett Fanni megbízott jegyző: 
Igen talajterhelési díjat, de ezt ez után is fogják fizetni.  

Endre István képviselő:  
A Terneroval mi a helyzet? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Megoldódott a probléma. Rákötöttek a csatornára. Mit gondoltok melyik közszolgáltatót 
válasszuk a melléklet árajánlatok alapján? 
 
Békei Pál képviselő: 
Farkas Gábor jó ajánlatot adott be és a pályázatot is ő rakta leg igényesebben össze.  

 
Török Tiborné polgármester: 
Én is rá gondoltam, javaslom, hogy vele kössünk szerződést. 

 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

1/2014 (I.14.) sz. Kt. határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Farkas Gábor 
egyéni vállalkozóval köt szerződést öt évre szólóan. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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2.)Előterjesztés a Hetes Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött 
    háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
    megalkotásáról. 
    Előadó: Török Tiborné polgármester 
    Írásos előterjesztés 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 
Török Tiborné polgármester: 
Anett hogy is van a díjszabás? 
 
Kiss Anett Fanni megbízott jegyző: 
A törvény szerint egy vagy kéttényezős lehet a közszolgáltatási díj. Az egytényezős egy fixen 
meghatározott összeg, amelyben benne foglaltatik az ártalmatlanítás díja is. Farkas Gábor 
árajánlatában ez 5 m3-er elszállításának, elhelyezésének és ártalmatlanításának a díja. Ha 
kéttényezős árat szabunk meg, akkor van egy úgynevezett fix díj, de ezen felül a 
vízfogyasztás arányában van egy pótdíj is.  
 
Bézsenyi József képviselő: 
Melyikkel járnak jobban az emberek? 
 
Kiss Anett Fanni megbízott jegyző: 
Nincs köztük igazán nagy különbség, ahogy számoltuk, de az egytényezős díj meghatározása 
jóval egyszerűbb. Ezt tartalmazza a rendelettervezet is.  
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testületének 
1/2014 (I.15.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról. 

A rendelet szövegét lásd a mellékletben. 

 

Bakainé Antal Judit alpolgármester megérkezett 17 óra 33 perckor 

 

3.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntarthatóságát szolgáló 
      pályázati felhívásról. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester    
     Írásos előterjesztés 
     Szóbeli kiegészítés: 

Török Tiborné polgármester: 
Mint olvashattátok az előterjesztésben egy pályázathoz kellene a hozzájárulásunk a Kvg Zrt-
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nek, hogy fenn tudja tartani a közszolgáltatást. Ha nem adjuk be ezt a pályázatot - ami nekünk 
semmibe sem kerül - előfordulhatna, hogy új szolgáltatót kell keresnünk.  
Azt azért hozzáfűzöm, hogy még mindig tartoznak nekünk 18 millió koncessziós díjjal. 
Kértem is, hogy biztosítsanak minket arról, hogy ezért az átalakulásuk után valaki 
kötelezettséget vállal, mert addig nem fogják bejegyezni őket. Azért is dühös vagyok, mert a 
Balaton-partról hozott hulladékot a Kaposmérői lerakóba folyamatosan Hetesen keresztül 
hozzák. Az útjaink teljesen tönkremennek. Nem véletlenül van kint a súlykorlátozás.  

Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
A Kaposmérői út szörnyű állapotban van. Hatalmas lyukak vannak rajta. A Sétáló utcával is 
csinálnunk kellene valamit.  

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 2/2014.(I.14.) képviselőtestületi határozat: 

Hetes Község Önkormányzata képviselőtestülete úgy dönt, hogy Hetes Község 
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által 2013.12.20-án 
közzétett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok 
részére kiírt nyilvános Pályázati Felhívás („2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítása pályázati felhívás”) alapján. 
 
A pályázat célja a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja. 
 
A pályázat során az Önkormányzat, tekintettel a Közszolgáltatóval történt adategyeztetésre 
nettó 4 146 116 Ft/év + 27% ÁFA, összesen bruttó: 5 211 567 Ft/év összegben nyújtja be 
pályázatát.  
 
Fenti összeg az Önkormányzat által, a pályázat során 50 %-kos mértékű előfinanszírozással 
kerül megigénylésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
4.1.) Tájékoztatás az elkövetkező időszak pályázati lehetőségeiről 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
Szóbeli tájékoztató 
 
Török Tiborné polgármester: 
Tegnap itt volt nálam Boda Anikó, aki pályázatírással foglalkozik, ő segített nekünk a 
bölcsőde építésénél is. Felhívták az önkormányzatok figyelmét, hogy 2014-től új pénzügyi 
források nyílnak meg a számunkra, és igényfelmérés szintjén ötleteket várnak tőlünk a 
felhasználásra vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy időben meg kell csináltatnunk ezeket a 
pályázatokat, hogy amikor lehetőség lesz rá, csak be kelljen adnunk.  
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Véleményem szerint az első helyen a kultúrház áll. Ez az épület a falu csúfja. Valaki tud róla 
valamit, hogy miért szedték le a tetejéről a napkollektorokat? 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Máshol kellett nekik, de kedden hozza vissza őket a vállalkozó.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Rendben. Úgy gondolom, hogy egy Hetes méretű falunak szüksége lenne egy olyan közösségi 
térre, amely alkalmas rendezvények lebonyolítására, és a kulturális élet központja lehet. Az 
iskolának is volt egy ötlete a kultúrházzal kapcsolatban, amire pályázni akart. Abból 
kiindulva, hogy ez az épület régen istálló volt, és hogy a gyógy lovagoltatás vonzóbbá tenné 
az intézményt, lovardát kívántak belőle kialakítani.  
 
Endre István képviselő: 
Lovardát? A falu közepén a park mellett? Nem volt normális, akinek ez egyáltalán az eszébe 
jutott.  
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Ez egy nevetséges ötlet. Szó sem lehet róla, legalábbis ebben az épületben nem.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Én sem támogatom az ötletet, nekünk szükségünk arra az épületre, mint közösségi tér.  
Másik ötletként felmerült az óvoda leválasztása az iskoláról energetikailag. Elég bonyolult 
helyzetet eredményezett, hogy a Klik átvette az iskola fenntartását, az óvoda fenntartói 
viszont továbbra is mi vagyunk, így nehéz a fogyasztásokat elkülöníteni.  
 
Békei Pál képviselő: 
Az előre mondom, hogy nagyon költséges lesz.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Az óvoda nincs akadálymentesítve. Ki lehetne alakítani a helyi piacot is, és hozzá egy 
parkolót. A fiataloknak ott egy esetleg egy kerthelységet. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ezzel a helyi piaccal nem érdemes foglalkozni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem kerül ám ez valami nagyon nagy összegbe. A közhasznú fiúk meg tudják csinálni az 
árusító helyeket is.  Jó lenne beszereznünk egy kis traktort is. Nyáron a fűnyíráshoz, télen a hó 
toláshoz lenne nagy segítség. Ezek a gépeink, amik most vannak ehhez gyengék, és csak 
tönkre mennek nagy súlyok cipelésétől.  
 
Bézsenyi József képviselő: 
Jó ötlet, de ez legalább 2-3 millió forint.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Vehetnénk régebbi kis MTZ-t is ennek utána kell nézni. 
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4.2 Tájékoztató lakossági bejelentésről: 
Előadó: Éhl Fülöp képviselő 
Szóbeli tájékoztatás 
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Lakossági panasszal fordult hozzám egy hetesi lakos a tervezett mangalica telep miatt. 
Nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy úgy adtuk ki a 0/62-es helyrajzi számú 
területet, hogy előtte az ott lakókat nem kérdeztük meg. Szerinte sok lesz a légy a környéken 
és nagy lesz a bűz.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Az ilyen esetek elkerülése végett meg kellene alkotnunk az állattartási rendeletünket, 
amelyben lefektetjük a szabályokat. Amennyiben rendesen lesznek tartva az állatok, nem lesz 
semmi probléma, ha pedig nem, mert például elhanyagolják az állatokat, akkor állatvédelmi 
és közegészségügyi szempontból is közbe kell majd lépnünk, de erről egyelőre szó sincs. 
Faluban lakunk itt mindenki tarthat állatot. 
 
4.3.Tájékoztató a sportkör támogatásával kapcsolatban. 
Előadó: Kurjancsek Zoltán képviselő 
Szóbeli tájékoztatás 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Várföldi Attilával megnéztük a sportkör bevételeit és kiadásait. Nekünk gyakorlatilag csak 
annyi bevételünk van, amennyit az önkormányzat biztosít számunkra. Az utóbbi időben 
azonban megnövekedtek a költségeink. Nem kapjuk meg már ingyen a buszt, hanem 
fizetnünk kell érte. A sportorvosi vizsgálatok díja 1000 forinttal emelkedett. A bírókat is 
gyakran a sajátzsebünkből fizetjük ki Attilával. Nem kérünk sokkal többet, 4-500 ezer forint 
körüli összegre gondoltunk.   
 
Török Tiborné polgármester: 
Megértem a problémátokat. A költségvetés tervezésekor figyelni fogunk rá, és meglátjuk, mit 
tehetünk.  
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni képviselőtársainak a 
megjelenést és az ülést bezárja 
 

Kmf. 
 
Török Tiborné                       Kiss Anett Fanni 
 polgármester            megbízott jegyző 
 
 

 
Bézsenyi József 

képviselő 
 
 
 

Endre István 
képviselő 
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