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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4–én 17 órai 
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Bakainé Antal Judit alpolgármester 
 Békei Pál képviselő 
 Bézsényi József képviselő 
 Endre István képviselő 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottak:  Szabó Antal hetesi lakos 
 Szabóné Bojtor Annabella hetesi lakos 
 
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit 
a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Éhl 
Fülöp és Kurjancsek Zoltán képviselőket.  
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, 
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

3/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
február hó 4. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának az állattartás helyi 

szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
 

3. Előterjesztés az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületben való 
tagságról. 
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Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4. Előterjesztés az önkormányzatok 2014. évre vonatkozó víz és csatornadíj 
támogatási igény benyújtásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

5. Előterjesztés az óvoda felújítására szolgáló pályázat benyújtásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7. Előterjesztés az Ezüstjuhar szociális Központ költségvetéséről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

8. Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásaiért fizetendő 
térítési díjakról. 
Előadó :Török Tiborné polgármester 
 

9. Előterjesztés a NEFELA Jégeső Elhárító Egyesület hozzájárulás fizetési 
kérelméről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

10. Egyebek 
 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól 

szóló rendeletének megalkotásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
Úgy gondolom, hogy egy falu életében fontos kérdés az állattartás. Sokaknak van állata, 
melyeknek szakszerű tartása mindenkinek érdeke.  Ezen felül az elmúlt hetekben történt 
konkrét ügy is indokolja a rendelet megalkotását. A képviselő-testület 2013. novemberi ülésén 
arról határozott, hogy Szabóné Bojtor Annabellának bérbe adja a területet mangalica tartás 
céljára. A Petőfi Sándor utca és a Sétáló utca lakóinak egy része aláírásgyűjtésbe kezdett 
azért, hogy megakadályozzák a mangalicák oda telepítését. Azért hívtam el Annabellát, hogy 
válaszoljon a lakók által felvetett kérdésekre, hogy a testület lépéseket tudjon tenni az 
emberek megnyugtatása érdekében. 
 
Szabóné Bojtor Annabella: 
Köszönöm a lehetőséget, hogy a testület meghallgat. Szeretném leszögezni, hogy 
szabadtartást tervezünk a területen. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a malacok szabadon 
fognak a környéken járni-kelni. Körbe fogjuk a területet keríteni. Kérdésként merült fel, hogy 
mekkora állományról lenne szó. 20 darab fehér, és 5-6 darab mangalica tartását tervezzük. 
Mivel szabad tartásról van szó, így a szaghatás nem lesz olyan mértékű, mint a hígtrágyán 
tartott malacok esetében, de természetesen azt megígérni nem tudom, hogy egyáltalán nem 
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lesz szag. A legyek, elszaporodása viszont nem lesz jellemző, mert trágya hiányában a légy 
lárvái nem tudnak kifejlődni.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Mivel lenne megoldva a körbekerítés?  
 
Szabóné Bojtor Annabella: 
Kerítést és villanypásztort is tervezünk kialakítani.  Panaszként hozta fel a környék lakossága 
azt is, hogy a malacok feltúrják majd a zárt kerteket, így a körbekerítést nagyon fontosnak 
tartom, nem fognak tudni kijönni a malacok, és egyébként is messze van a zártkertektől ez a 
terület. Arra is gondoltam, hogy megvenném ezt a területet az önkormányzattól, ha eladnák 
nekem. A testületet kevesebb támadás érné. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Elővásárlási jogról eddig nem volt szó. Megértem, hogy szeretnétek megvenni, de az 
önkormányzat nem tervezi eladni ezt a területet.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Nem zavar ez senkit szerintem. Le fognak csillapodni a kedélyek. A közmeghallgatáson 
mindenkinek lehetősége lesz kérdéseket feltenni a témában.  
 
Endre István képviselő: 
Hányan írták alá ezt a petíciót?  
 
Török Tiborné polgármester: 
Körülbelül 20-an. Falun élünk. Nem is belterületről van szó. Remélem a közmeghallgatás 
után mindenki meg fog nyugodni.  
 
Miután több kérdés az állattartási rendelettel kapcsolatban nem érkezett a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést: 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.5.) önkormányzati 
rendelete az állattartás helyi szabályairól 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.  

 
 
2.) Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az írásbeli előterjesztés mellékleteként megtekinthető munkaterv, természetesen, csak egy 
előzetes terv arra vonatkozóan, hogy melyek azok a kötelezően elvégzendő feladatok, 
melyekre már most számíthatunk. Rendkívüli ülésekre biztosan szükség lesz. Együttes ülések 
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időpontja is szerepel a munkatervben, hiszen a közös hivatalt érintő ügyeket itt kell 
megbeszélnie a négy testületnek.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtotta a 2014. évre 
szóló munkatervet. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy az 
előterjesztett 2014. évi munkatervet elfogadja. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) Előterjesztés az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületben való 

tagságról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
Megkeresett minket a LEADER hogy kívánunk e a továbbiakban is a tagjai maradni a 
vidékfejlesztési egyesületnek. Véleményem szerint hasznos lehet, hogy tagok vagyunk. Az 
idei falunapra is nyertünk 700 ezer forintot. A tagdíjunk ezzel szemben körülbelül 100 ezer 
forint.  
 
További hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez. A polgármester szavazásra bocsájtotta 
a fenti napirendi pontot.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2014.(II.4.) sz. képviselőtestületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
továbbra is tagja kíván maradni az Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési 
Egyesület Leader Helyi Akciócsoportjának. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) Előterjesztés az önkormányzatok 2014. évre vonatkozó víz és csatornadíj támogatási 
igény benyújtásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A Drv. Zrt megküldött minden szükséges anyagot, ami alapján benyújthatjuk a vízdíj 
kompenzációs pályázatot a Magyar Államkincstár felé. Testületi döntésre van még 
szükségünk ahhoz, hogy ezt a pályázatot benyújthassuk. Kérem a tisztelt képviselő-testületet 
hozzanak döntést a pályázat benyújtásának tárgyában.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztés. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat  
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2014. (I.31.) BM 
rendelet alapján a 2014. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás díjának 
csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő 
Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2014. február 14. 

 
 
5.) Előterjesztés az óvoda felújítására szolgáló pályázat benyújtásáról 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az írásos előterjesztéshez további kérdés nem érkezett, így a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
 

7/2014.(II.4.) képviselőtestületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet alapján pályázatot nyújt be kötelező önkormányzati feladatellátást 
szolgáló intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására. 
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A pályázat megvalósulásának helye: Hetesi Mese-Vár Óvoda,7432 Hetes, Vikár 
Béla u. 1. 
 
A beruházás várható összege: 26.573.833,-Ft 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt 5.314.767,-Ft-ot biztosítja. 
 
A beruházás tartalmazza a tető cseréjét, a hőszigetelést, a fűtés korszerűsítését. 
 
Hetes Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatási összeg legalább 5%-
ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester  
Határidő: 2014. február 13.  

 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Változott a könyvelés, mások lettek a fő sorok, mint tavaly. A normatíva összege nagyjából 
ugyan az maradt. A gyermekétkeztetéshez sokat kell hozzátennünk. Elvileg kaptunk rá 
embert, tehát kevesebbnek kellene lennie, de azt az összeget csak bérre fordíthattuk. A nagy 
hiányt az okozza, hogy sokan vannak olyanok, akik nem fizetnek az ebédért, mert ingyenesen 
jár nekik. Sajnos, ha a más faluból érkező gyermekek után nem fizet a települése, Akkor ezt 
Hetesnek kel kifizetnie.  
A védőnő nyugdíjazása jelent többlet költséget az idei évre. Jár neki a jubileumi jutalom, 
szabadságmegváltás, végkielégítés. 8 hónap felmentési idő jár neki, amiből négyre kötelezően 
fel kell mentenünk a munkavégzés alól. Ebben az időszakban a helyettesítő bérét is ki kell 
gazdálkodnunk. Jutának és Csombárdnak is ki kellene vennie a részét a költségekből.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Somogysárdot, és Csombárdot megkerestük a gyermekétkeztetés ügyében. Csombárd 
hajlandó kifizetni a csombárdi gyermekekre eső összeget, Somogysárdról azonban még nem 
érkezett válasz.  
A bölcsődéhez kevesebb pénzt kell hozzátenni, mint tavaly. Az intézményvezető nyugdíjba 
ment, az ő bérét már nem kell fizetnünk. Változott a finanszírozás is. Beterveztünk egy 
traktort, ahogy azt az előző ülésen megbeszéltük. Véleményem szerint régi MTZ-vel nem éri 
meg foglalkozni. Új traktort terveztünk be, 3évre lízingelve, 5.000.000 Ft-ot.  
 
Bakainé Antal Judit képviselő: 
Nem lenne egyszerűbb és gazdaságosabb szerződést kötni a hótolásra a termelő 
szövetkezettel? 
 
Endre István képviselő: 
Nem kötnék szerződést, mert nem éri meg nekem sem.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Nem jelentene megoldást. Szükségünk van egy nagy teherbírású gépre. A másik költség amit 
bele kellett tennünk a tavalyihoz képest, a tervezés költsége. Várhatóan meg fognak jelenni 
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olyan pályázatok, amikre be tudjuk adni a pályázatunkat, akár a kultúrház tekintetében is. Az 
óvoda felújítására is megjelent most egy 80%-os intenzitású pályázat, amit kihasználhatnánk. 
Ezeket a pályázatokat azonban egyik napról a másikra kell beadni, így kész pályázatainknak 
kell lenni.  
 
 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Az óvodához is kell tenni 2 millió 600 ezer forintot. A közös hivatalhoz is kell tenni, de csak 
nagyon keveset. A nyugdíjasház az egyetlen intézmény, amihez nem kell tenni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A Kaposmérői Alapszolgáltatási Központhoz nagyon sokat kell tennünk. 1 millió 600 ezer 
forintot. Felháborítónak tartom ezt az összeget. Kértem is a Társulás elnökét, hogy számoljuk 
újra a költségeket, mert ennyit Hetes nem fog kifizetni.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
A sportkörnek adott 500 ezer forint készpénz és még ezen felül kapják az öltözőt, a villanyt, 
vizet, szállítást? 
 
Török Tiborné polgármester: 
A település méretéhez képest nem jelent nagy támogatást ez az összeg.  
 
Bézsenyi József képviselő: 
Kétszer is szerepel ügyvédi költség a költségvetésben, ez mit takar pontosan? 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
A szennyvízüzem ügyvédje kimondottan a szennyvízüzem dolgaival foglalkozik, vele 
megbízási szerződés alapján állunk jogviszonyban. A kintlévőségek behajtása miatt fontos. 
Az ügyvédi közjegyzői költség pedig azért van betervezve, hogyha bármi történik, akár egy 
közbeszerzés lefolytatása, akkor legyen mihez nyúlni.  
 
Bézsenyi József képviselő: 
Ez a kommunikációs szolgáltatásokra kalkulált díj kicsit soknak tűnik. Mit tartalmaz ez 
pontosan? 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Ebben bent van a telefon, az internet, a számítógép park karbantartási díja. A szoftverek is 
nagyon drágák. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
A lehetőségekhez mérten elosztottátok a pénzeket, ahogy lehetett. Csak jöjjünk ki belőle. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Mivel a költségvetéshez több kérdés nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtotta a 
2014. évi költségvetésről szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

8/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 
polgármester által beterjesztett 2014.évi költségvetési tervezetet, melyet a javasolt 
módosításokkal  

259.178 ezer forint bevétellel 
259.178 ezer forint kiadással 

jóváhagy és elfogad. 
 
Megbízza a jegyzőt az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló rendelet 
elkészítésével. 
 
Felelős:  Dr. Lukács Zoltán jegyző (rendelet tervezet elkészítéséért) 

Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2013. március 3.  

 
 
7.) Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetéséről 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Mint, ahogy már az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor elhangzott az Ezüstjuhar 
Szociális Központ, azon belül is a nyugdíjasház az egyetlen intézmény, amely önfenntartó, és 
nem kell hozzá tennie az önkormányzatnak, idén a bölcsődéhez is kevesebbet kell már tenni, 
szerencsésen változott a finanszírozás.  
 
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja 
az Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetéséről szóló napirendi pontot.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

9/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 
polgármester által beterjesztett az Ezüstjuhar Szociális Központ 2014. évi 
költségvetési tervezetét, melyet a javasolt módosításokkal  

90 982 ezer forint bevétellel 
90 982 ezer  forint kiadással 

jóváhagy és az első fordulóban elfogad. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.) Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásaiért fizetendő 
térítési díjakról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
 
Török Tiborné polgármester 
A hatályos társulási megállapodás alapján a gesztor önkormányzat, jelen esetben Kaposmérő 
Önkormányzata alkotja meg a térítési díjra vonatkozó helyi rendeletet, a társult 
önkormányzatok a helyi térítési díjról határozatot hoznak , mely a rendelet függelékét képezi. 
 
Javaslatunk : 
a.)szociális étkezés díja: 580 Ft.  
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2014.(II.4.) számú Kt. Határozat 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ helyi térítési díjára vonatkozó ajánlatot, és ennek 
értelmében 580 Ft-ban határozza meg a fizetendő térítési díj mértékét. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9.) Előterjesztés a NEFELA Jégeső Elhárító Egyesület hozzájárulás fizetési kérelméről 

(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
A NEFELA egyesület levélben fordult hozzánk, hogy támogassuk őket munkájukban azzal, 
hogy 30.000 Ft-ot fizetünk nekik hozzájárulásként. Régóta nem volt kemény jég itt a 
térségben. Jól végzik a dolgukat. 
 
Endre István képviselő: 
Én is fizetek nekik 300 ezer forint körül, de megéri, mert nem viszi el a jég a terményt. 30.000 
Ft elenyésző összeg. Sokkal nagyobb kárt okozhat az épületekben, a veteményekben a jég.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További kérdés, hozzászólás a fenti napirendi ponthoz nem érkezett, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta a kérdést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2014 (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy eleget 
tesz a NEFALA Jégeső Elhárító Egyesület kérésének, és hozzájárulásként 
számára 30.000 Forint támogatást utal.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás utalásához szükséges 
lépések megtételére.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 

 
 
10.)  Egyebek 
 
10.1.)  Tájékoztató a Kaposmérő-Hetes összekötő út állapotáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Sajnos a CWS Hungária Kft. szemétszállító járművei a mai napig használják az összekötő 
utat, hiába van kint a súlykorlátozás. Tönkreteszik teljesen a Sétáló utcát is.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Fel kellene tenni oda egy kamerát akkor nem lenne probléma, mert bizonyítni tudnánk, hogy 
megszegi a súlykorlátozást.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Megkérdeztem a rendőrségen, de sajnos nem fogadják el teljes bizonyítóerejű bizonyítékként. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Egy betörés esetén is mindig ezt nézik meg először. Nem lehet igaz, hogy egyszer elfogadják, 
máskor meg nem.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Megkérem Bézsenyi képviselő urat, hogy a rendőrségen érdeklődje meg, hogy mi az igazság a 
kamerát illetően. Én pedig levélben fogom figyelmeztetni a CWS Kft-ét. 
 
 
10.2.) Tájékoztató a Kapos- Ternero környezetszennyező tevékenységéről  

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Sajnálatos módon a Drv Zrt munkatársai bejelentéssel éltek, mely szerint nem tudják 
megközelíteni a védművet, a Kokasmajorban, mert állati hulladékkal van körbevéve. Oda 
került az állatok feldolgozásakor keletkező melléktermék, és egy elhullott állat is a közvetlen 
közelébe. Az ivóvíz minőségét súlyosan veszélyezteti ez az eset, mert ez sajnos leszivároghat 
400 méter mélyre is. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Környezetvédelmi hatósághoz kell fordulnunk, ez tarthatatlan állapot.  
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Török Tiborné polgármester: 
Levélében fogom felhívni a figyelmét a vállalkozásnak, arra, hogy milyen módon kell eljárnia 
a hulladékkezelést illetően, amennyiben a helyzet változatlan marad a hatóságokhoz fogunk 
fordulni. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatóját. 
 
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Éhl Fülöp Kurjancsek Zoltán 
 képviselő képviselő 


