
J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 3–án 18 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 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 
 
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 
Bakainé Antal Judit alpolgármestert és Bézsenyi József képviselőt.  
 
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: 
 

12/2014 (III.3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
március hó 3. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Előterjesztés Hetes Községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének 
módosításáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

3.) Előterjesztés az útépítés kapcsán tervezett hitelfelvételről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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4.) Előterjesztés az I. világháborús emlékművek felújítására szolgáló pályázat 
benyújtásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

5.) Egyebek 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének 

megalkotásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
Az előző ülésen megismerhettük a költségvetést, azon nem kellett változtatni. A főszámok 
maradtak. Szeretném, ha támogatnánk az idősotthont. Két kirándulást is terveznek, az egyiket 
megfinanszíroznánk. Ez az egyetlen olyan intézményünk, amihez nem kell hozzátenni, mert 
önfenntartó, segíthetnénk nekik ennyivel. Mit gondoltok, belefér még a költségvetésbe? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ezt az összeget akár év közben előirányzat módosítással meg tudjuk oldani.  
   
Török Tiborné polgármester: 
Miután több kérdés a 2014. évi költségvetési 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: 
 

3/2014.(III.4.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014 (III.4.) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.  

 
 
2.) Előterjesztés Hetes Községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének módosításáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A január folyamán megalkotott rendelet nem helyzete hatályon kívül az ugyanerre a 
tárgykörre irányuló 2004-es rendeletet. Mivel párhuzamos szabályozás van így életben 
ugyanarra a tárgyra, így ezt meg kell szüntetnünk. Módosítanunk kell tehát a januári 1/2014 
(I.15.) sz. önkormányzati rendeletet, annyival, hogy a záró rendelkezések közé felvesszük a 
hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezést is. 
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Török Tiborné polgármester: 
Mivel további hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsájtotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendeletéről szóló 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: 
 

4/2014 (III.4.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014 (III.4.) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014 (I.15.) módosításáról. 

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
3.) Előterjesztés az útépítés kapcsán tervezett hitelfelvételről. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az úttal kapcsolatosan küldött határozatokat ismételten ki kell adnunk, ugyanis nem került 
benne feltüntetésre az MFB Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program termékleírása 
szerinti hitel cél, ezt pótolnunk kell. 
A kitekintő határozatot ismételten ki kell adnunk ugyanis változtak a benne foglalt 
gazdálkodási adatok a következő három évre vonatkozóan. Kérem a testülete az útépítés 
mielőbbi megkezdése érdekében hozzon döntést az hitelt illetően.  
 
Endre István képviselő: 
Hogy áll ez a hitel ügy most? Mikor kezdődik az építkezés? Aratásra lesz út? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Egyelőre nem kevernek meleg aszfaltot sem, még nem indult el a szezon. A hitelfelvétel 
sokkal lassabban halad, mint gondoltuk. A kormányzati engedélyezés és a bank hitelbírálata is 
elhúzódott. Most is hiánypótlásra visszaküldték.   
 
Endre István képviselő:  
Júniusig nem kell most az út egyelőre. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Sajnos nem csak lassú, de elég drága is ez a hitelfelvételi folyamat. Az értékbecslésre ki 
kellett fizetnünk több mint 100 ezer forintot. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Eredeti tulajdonlapokat is kérnek arról a 12 telekről, ami a fedezetet fogja adni, ami 6600 
ft/db áron szintén jelentős tétel lesz.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez. A polgármester szavazásra bocsájtotta 
a fenti napirendi pontot.  
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 

13/2014.(III.3.) sz. képviselőtestületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja a 80/2013 
(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozatát, melynek szövegét a kiegészítést 
követően az alábbiak szerint hozza meg: 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 
beruházás költségelőirányzatát az alábbiak szerint: 
A beruházás költsége 18.999.048 Ft, amelyhez kapcsolódó áfa összeget a helyi 
vállalkozók fizetnek 4.039.168 Ft-ot. Az önkormányzat a beruházás kivitelezéséhez 
15.000.000 Ft hitelt vesz fel 120 hónapra, azaz 10 évre az MFB Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Programban „Helyi közutak építése, felújítása” hitelcélra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
14/2014 (III.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja a 81/2013 
(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozatát, melynek szövegét a kiegészítést 
követően az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az MFB 
Önkormányzati és Infrastruktúrafejlesztési Programban „Helyi közutak építése, 
felújítása” hitelcélra felveendő hitel fedezetül szolgáló biztosítékként, az önkormányzat 
tulajdonában álló alábbi helyrajzi számú ingatlanokat jelöli meg: 
276/55, 276/57, 276/58, 276/59, 276/60, 276/61, 276/62, 276/63, 276/64, 276/18, 
276/54, 276/17, melyeknek becsült összértéke 30.000.000 Ft.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
15/2014 (III.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja a 82/2013 
(XI.12.) sz. képviselő-testületi határozatát, amelynek szövegét a kiegészítést 
követően az alábbiak szerint határozza meg.  
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitelnek és 
a járulékainak megfizetésére az MFB Önkormányzati és Infrastruktúrafejlesztési 
Programban helyi közutak építése és felújítása hitelcélra. Továbbá vállalja, hogy ezen 
kötelezettségeket a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi és jóváhagyja 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiak szerint kötelezettséget 
vállal a hitelnek és a járulékainak megfizetésére az MFB Önkormányzati és 
Infrastruktúrafejlesztési Programban: 

Hetes Község Önkormányzata 2014. évben és következő három évre vonatkozó 



- 5 - 
 

- 5 - 
 

költségvetési kitekintés: 
        

        
A helyi önkormányzat több évre vállalat kötelezettségek és fedezet bemutatása   

        
        

Kiadás 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év-2024. évig   
Felhalmozási hosszú lejáratú 
hitel törlesztés 33. hrsz út  
felújításához 

750 1500 1500 1500 9750   

Felhalm.hitel kamata 355 708 708 708 4603   
Kiadás összesen: 1105 2208 2208 2208 14353   

        

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása 353     

 Önkormányzat saját 
bevétele 

2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év-2024. évig   

Helyi adók        
Iparűzési adó 15400 15400 15400 15400 107800   

Díjak pótlékok 1400 1400 1400 1400 9800   
Tulajdonosi bevételek        
Bérleti díj 2200 2200 2200 2200 84000   
Koncessziós díj 4014 1656 1656 1656 11592   
Saját bevétel összesen 23014 20656 20656 20656 213192   
Saját bevétel 50%-a 11507 10328 10328 10328 106596   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 
4.) Előterjesztés az I. világháborús emlékművek felújítására szolgáló pályázat 

benyújtásáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
Megjelent egy pályázat, amely az I és II. világháborús hősi emlékművek felújítását támogatja.  
Az előterjesztés tartalmazza a pályázat minden lényes ismérvét. 100%-os a támogatás, 
azonban utána érdeklődtem és azt mondták, hogy ha felvállalunk 10% önrészt, akkor nagyobb 
eséllyel pályázhatunk. Maximálisan 5 millió forint nyerhető, ennek a 10%-a is még 
elviselhető a költségvetés számára. Nem egyértelmű hogy mire lehet fordítani, a körülötte 
levő parkot és a hozzá vezető utat kellene leginkább felújítani, de ezt sajnos lehet hogy nem 
támogatja a pályázat. 
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Békai Pál képviselő: 
Ki is világíthatnánk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Úgy néz ki, hogy arra nem szól a pályázat. 
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Az alsó márvány csak oda van támasztva. Könnyen eltörhet. Lehetne két ugyanolyan kő is. 
Meg kellene nézetnünk egy sírkövessel. 
 
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: 
 

16/2014 (III.3.) sz. képviselő-testületi határozat  
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy beadja 
pályázatát „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 
rendbetételére, renoválására, helyreállítása / KKETTKK-CP-02 „című pályázatra, 
világháborús emlékművének felújítása érdekében.  
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az elnyert összeg 10%-át 
önerőként biztosítja. Költségvetésébe az összeget betervezi.  
  
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
5.) Egyebek 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
5.1.) Tájékoztató a világításkorszerűsítésére kiírt pályázatról: 
Előadó: Török Tiborné polgármester: 
 
Török Tiborné polgármester: 
A közvilágítás korszerűsítésére írtak ki egy pályázatot. Szeretném ha elgondolkozna a testület. 
Kérem Kurjancsek Zoltán képviselő urat, hogy nézze át az anyagot, amit küldtek, hiszen ő a 
szakember.  
134 darab izzót kellene kicserélni Hetesen. Nem fizetnénk érte, hanem a haszonból, ami 
megmarad- azáltal, hogy spórolunk az energiával- 20%-ot kellene visszafizetnünk.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
A jelenlegi lámpáink is újak. Jó állapotban vannak. Jobban át kellene gondolnunk ezt a 
dolgot. A költségek között csak a karbantartásra kiszámláznak 8000 Ft-ot, ami elég sok, 
hiszen ezekkel a ledes izzókkal nem nagyon kell semmit csinálni, ha komolyabb a gond, 
akkor meg úgyis felszámolnak még újabb összegeket. Kivel van most szerződésünk, a 
karbantartásra? 
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Török Tiborné polgármester: 
Az E-onnak kell jelenteni a hibát és ők továbbítják az EH- SZER Kft-nek. Elő kell vennünk 
azt a szerződést és összehasonlítani, hogy hogyan járunk jobban. A másik  
További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 
5.2.) Tájékoztató a falu vízminőségéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Már több alkalommal felhívtam a DRV figyelmét arra, hogy nagyon rossz a víz minősége 
Hetesen. Sajnos nem történt változás. A lakók tőlem várják a megoldást, de nekik is 
jelenteniük kéne, mert megmondták, hogy az én egyesüli bejelentésem nem elég.  
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Mindig a falu központi helyeiről veszik a vízmintát is, az idősotthonból, a Fülöp kocsmából, 
ahol nagy vízmennyiség megy át a csöveken egy nap alatt. Egy családi ház hozzájuk képest 
elenyésző vizet használ, ha a Rákóczi utcából vennének vízmintát, teljesen más lenne a 
vizsgálat eredménye.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Mikor legutóbb kijöttek, akkor a vízmű körül uralkodó állapotok sem voltak ideálisak. De a 
Kapos- Terneroval sikerült megbeszélnem a problémát. Remélem a jövőben tartják magukat a 
felszólításban leírtakhoz.  
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester tájékoztatását.  
 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Bakainé Antal Judit Bézsenyi József 
 alpolgármester képviselő 


