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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29–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 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 Kéhlerné Baracsi Piroska  intézményvezető 
 Turcsek Éva  pénzügyi főmunkatárs 
 
Hiányzik:  Kurjancsek Zoltán képviselő  
 
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Kurjancsek Zoltán képviselő előzetesen jelezte, 
hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt, a mai ülésen nem tud résztvenni. 
Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 
tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Bakainé Antal Judit alpolgármestert és 
Endre István 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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

21/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
április hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ 2013. évi költségvetési 

beszámolójáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
2.)Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról. 



     Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4.) Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának, a Csillagszem 
     Bölcsőde és az Ezüstjuhar Nyugdíjasház szakmai programjának, házirendjének és 
     szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. 

 Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

        5.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tevékenységéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

        6.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott         
             hatáskörben hozott döntésekről. 
              Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7.) Egyebek: 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 

1.) Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ 2013. évi költségvetéséről. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester  
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Hány olyan gyerek van, aki után fizetnek is a bölcsődei szolgáltatásért?  
 
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:  
A 26 főből 15 gyermekvédelmi támogatásban részesül, ők eleve nem fizetnek. Ezen kívül 
még vannak, akik 50%-os kedvezményben részesülnek. Jelenleg 6 gyermek után fizetnek a 
szülők teljes térítési díjat. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők után kapunk állami 
támogatást, de ez persze nem annyi, mint a teljes térítési díj. Szerencsére kedvezően változott 
a finanszírozás is. Már nem pusztán a benntöltött napokra kapjuk fejkvóta szerint a pénzt, 
hanem amennyiben a gyermek 10 napnál kevesebbet hiányzott a teljes hónapra megkapjuk az 
utána járó összeget, és persze ugyanígy működik fordítva is.   
  
Török Tiborné polgármester:  
Ennek eredményeképpen sokkal kevesebbet kell hozzátennünk, az óvoda jelenleg már többe 
kerül nekünk. mint a bölcsőde fenntartása. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.  
 
22/2014.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ezüstjuhar Szociális 
Központ 2013.évi költségvetési beszámolóját, melyet az alábbiak szerint : 

94604 e Ft bevétellel és 



94604 e Ft kiadással 

Jóváhagy és elfogad. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 

              Gál Ramóna Erzsébet bölcsődevezető 

 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az önkormányzat 2013. évi rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a táblázatokat 
kiküldtük. Van esetleg valami kérdés? Megkérem Turcsek Éva kolléganőmet, hogy beszéljen 
egy pár szót a költségvetés módosításáról. 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Megtörtént a 2013. évi beszámoló, ehhez kell igazítanunk a rendeletet. A óvoda július 1-től 
önálló lett, a kereset kiegészítés, és az önhiki támogatással többlettámogatást kaptunk. Az 
Ezüstjuhar Szociális Központ esetében normatíva leigénylés miatt kellett visszafizetnünk. A 
közfoglalkoztatásra kaptunk pénzt. 
   
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Nincs ezen mit beszélnünk tovább. Meg kell csinálni ezt a módosítást, hogy számszakilag 
minden rendben legyen és megfeleljünk a törvényi kötelezettségnek.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Az előterjesztéshez további kérdés nem érkezett Török Tiborné polgármester szavazásra 
bocsájtja a 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013 (III.18.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

3.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Az önkormányzat jó évet zárt. 12.132.000 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezünk. Ez azonban 
kötelezettséggel terhelt. A somogysárdi önkormányzatnak még tartozunk 3 millió forinttal, de 
ők is tartoznak nekünk a gyermekétkeztetésre át nem adott pénzzel. A legnagyobbak a tavalyi 



évben is a személyi jellegű kiadások (bérek és járulékai) voltak. Az átadott pénzeszközökben 
a más önkormányzatoknak, az egyes társulásokban átadott pénzek vannak. Az óvoda ebben az 
összegben nem szerepel. Az óvoda beszámolójáról a jövő héten társulási tanácsülésen dönt 
Csombárd és Hetes képviselő- testülete. A tranzakciós illeték miatt nagyon magasak a bank 
költségek. A társulás külön vagyona is negatívan befolyásolja ezt az összeget. Hiszen csak 
„utaztatjuk” Hetes és a társulás számlája között.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Még húsvét előtt voltam Tabon a TÖOSZ-on. Ott szó volt arról, hogy esetleg az 
önkormányzatok számára a MÁK-on keresztül bonyolódnának le a banki ügyletek. Talán 
olcsóbb megoldás lenne.  
Annyit még hozzátennék, hogy még a hivatal másik 3 települése tartozik nekünk a hivatalra 
szánt összeggel. Tavaly év közben ugyanis felemelték a normatívát, ami azonban 
címkézetlenül jött, így nem volt mindenki számára egyértelmű, hogy át kell adni, így Hetes 
fizette be a hiányzó összeget. Ez a beszámoló készítésekor világosan látszott, így a másik 
három polgármesterrel történő előzetes egyeztetésre hivatkozva mondhatom, hogy át fogják 
utalni nekünk a pénzt. Nem is tehetnek mást, mert ezt kötelesek átadni, ez a hivatal pénze, 
csak erre a feladatra használható fel. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014 (IV.30.) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradványról.  

 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
4.)Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ alapító okiratának, a Csillagszem 
     Bölcsőde és az Ezüstjuhar Nyugdíjasház szakmai programjának, házirendjének     
     és szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. 
     Előadó: Török Tiborné polgármester 
  
Török Tiborné polgármester: 
Tudjátok jól, hogy nem végleges a bölcsőde engedélye, itt az ideje, hogy ezt véglegesítsük. 
Piroska kérlek mondd el, hogy mi változott az alapvető szabályzatokban. 
 
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető: 
Amikor a bölcsőde megalakult még csak ideiglenes engedélyt kaptunk ez év augusztusában 
azonban ez lejár. Az elmúlt évek során sikerült elérnünk azokat a feltételeket, amelyeket 
feltételként támasztottak. Hiába voltak felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelőink meg 
kellett szerezniük az okj-s kisgyermeknevelő és gondozó szakmát is, amit mindenki kiváló 
eredménnyel végzett el. A jogszabályi és az egyéb szervezeti változások miatt szükség volt 
kis változásokra. A bölcsőde létszáma telített. Múlt héten vettük fel a 26. gyereket. 
 
Török Tiborné polgármester: 



Ramóna nagyon bevált, mint szakmai vezető. Ugyanazt a szeretetteljes, meleg hangulatot 
viszi tovább, amit a Magdi kialakított. Örülök neki, hogy decemberben mellette döntöttünk. A 
színvonal ugyanolyan jó maradt, mint eddig.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez. A polgármester szavazásra bocsájtotta 
a fenti napirendi pontot.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 
 
23/2014.(IV.29.) sz. képviselőtestületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ 

Alapító Okiratát az előterjesztést mellékletét képező tartalom szerint jóváhagyja és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Török Tiborné polgármester  

 
24/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ- 
Csillagszem Bölcsőde Szakmai programját az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja.  
Határidő :azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

 
 

25/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ- 
Ezüstjuhar Nyugdíjasház Szakmai programját az előterjesztés mellékletét képező tartalom 
szerint jóváhagyja és elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
26/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ- 
Ezüstjuhar Nyugdíjasház Házirendjét az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja.  
Határidő : azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
27/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ezüstjuhar Szociális Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint 
jóváhagyja és elfogadja.  
Határidő : azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 



5.)  Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tevékenységéről. 
       Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Hetes Község belső ellenőrzési feladatait a Somogyjádi Belsőellenőrzési társulás útján látja 
el. A belső ellenőr Grószné Göndöcz Eszter. Elkészítette a társulás számára az éves jelentést. 
Hetesen az elmúlt évben egy ellenőrzés volt a pénzkezelési folyamatok szabályozottságát 
vizsgálták szabályszerűségi ellenőrzés keretein belül. A társulás már elfogadta a belső ellenőr 
által elkészített éves belsőellenőrzési jelentést. Kérem a testületet fogadja el az előterjesztés 
mellékletét képező jelentést. 
 
A döntéshozatalban részvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi 
belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző   
 
 
6.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester: 
A lejárt határidejű határozatokról előterjesztés formájában egy kimutatást kapott a testület. 
Ehhez, ha van valakinek kérdése szívesen válaszolok rá. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről  az első negyed évben tájékoztatlak titeket. 210.000 Ft-ot osztottunk ki segély 
formájában. ebből több temetési segély volt, amely már önmagában 25.000 Ft. így gyorsan 
összegyűlik ez az összeg. Sajnos egyre gyakrabban jönnek az emberek segélyt kérni. 
 
Bézsenyi József képviselő: 
Ez sajnos a társadalom problémája. Szegényedik el az ország. Nincs munkahely. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az a legszomorúbb, hogy sokszor nem a ténylegesen rászorulók kérnek, hanem az akinek 
tudom jól, hogy nincs rá szüksége. Sokszor az önkormányzat segítségével megelőzhető a 
nagyobb baj, nem kapcsolják ki az áramot, nem árverezik el a házukat az embereknek a fejük 
fölül ha tudunk segíteni.   
 
Endre István képviselő 
Meg kell nézni, ki kell számítani az egy főre jutó jövedelmet. Ha az egy bizonyos mértéket 
meghalad, nem adunk, mert nem rászoruló. Nem szabad ebben a kérdésben mérlegelni. 
Sajnos sokan visszaélnek ezzel a helyzettel.  
 
Török Tiborné polgármester: 



További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így a polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztés. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
29/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat  
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. január 14. 
és március 3. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, 
továbbá a szóló beszámolót. A polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről tudomásul vette. 
  
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
7.) Egyebek 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
6.1.) Előterjesztés a traktor vásárlás lehetőségeiről 
Előadó: Török Tiborné polgármester: 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kértem egy pár árajánlatot, hogy lássuk pontosan, mennyibe kerülne egy olyan traktor, amely 
megfelelne az általunk támasztott követelményeknek.  
 
Bézsenyi József képviselő: 
Ha veszünk traktort zártat vegyünk, aminek van fülkéje. Télen a szakadó hóban senki sem fog 
felülni rá, ha nyitott lesz. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ezek között az árajánlatok között van zárt is, de ami ebben az összegben benne van, és zárt, 
az csak 25 lőerős.  
 
Bakainé Antal Judit képviselő: 
Az MTZ -ben már nem gondolkodunk? Elnyűhetetlenek. Olcsó az alkatrész hozzá. Pótkocsit 
is kellene hozzá vennünk.  
 
Békei Pál képviselő: 
Nagyon sérülékeny az MTZ már új korában ereszti az olajat. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Pótkocsit is mindenképpen kellene rá vennünk. Van olyan, ami magasított pótkocsi és 
megfelelő lombszállításra is. Az árakat figyelembe véve, lehet, hogy lízingelnünk kell majd a 
traktort. Kérném a testületet, hogy adjon felhatalmazást az árajánlatok megkérésére. 
 
Török Tiborné polgármester: 



További kérdés az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztést. 
 
A döntésben részt vevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 
 
30/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat  
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településen felmerülő 
feladatok ellátása érdekében traktort vásárol. A vásárlás előmozdítása érdekében 
felhatalmazza a polgármester hivatalos árajánlatok bekérésére.  
  
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: következő testületi ülés a beszámolásra. 
   
 
7.2.) Előterjesztés az orvosi rendelő felújításáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Megjelent egy pályázati kiírás, melynek keretein belül felújíthatnánk a orvosi rendelőt és 
átépíthetnénk. 2018-ig vállaltunk kötelezettséget az akadálymentesítésére. Ezt el tudnánk 
végezni a pályázati pénzből. Az épületet csak korlátozottan tudjuk átépíteni, mert helyi 
védettség alatt áll, így például nem változhat a homlokzata, de kitudnánk cserélni a 
nyílászárókat, eszközbeszerzésre is fordíthatnánk. Az udvar is nagyon rossz állapotban van. 
20-30 projektet fognak támogatni a Dél-dunántúli régióban, 100%-os finanszírozású pályázat. 
 
Endre István képviselő: 
Nem is kérdés be kell adnunk a pályázatot. Jók a feltételei és már ráfér a felújítás arra az 
épületre. 
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
31/2014 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja 
pályázatát a DDOP 3.1.3/G-14 kódszámú pályázatra az orvosi rendelő épületének felújítása, 
korszerűsítése, akadálymentesítése céljából. 
 
Határidő: 2014. június 19. 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
 



7.3.) Tájékoztató az életkezdési támogatás kiosztásának lehetőségéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
Török Tiborné polgármester: 
Utoljára 2010-ben adtunk babakötvényt. Azóta azonban eltelt már 3 év és kimaradtak ebből a 
támogatásból a családok. Sajnos az anyagi helyzetünk nem tette lehetővé, hogy 40.000 Ft-tal 
támogassunk mindenkit. Most életkezdési támogatás néven adja az állam a kezdő összeget a 
Startszámlára, amit a szülők nyithatnak a Magyar Államkincstárnál. Szeretném, ha 
gondolkozna rajta a testület, hogy támogatjuk e a gyermeket vállaló családokat vagy sem. Én 
arra gondoltam, hogy ez egy egyszeri támogatás lenne, és kevesebbet tudunk csak adni, mint 
korábban, főként mert úgy gondolom, hogy az elmúlt 3 évben született gyerekeknek is meg 
kellen adni visszamenőleg ezt a pénzt.   
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Amennyiben úgy dönt a testület, hogy adja ezt a támogatást, módosítanunk kell a szociális 
ellátásokról szóló rendeletet, és be kell vezetnünk, mint új támogatásforma. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kérem, mindenki gondolkodjon rajta és a következő ülésen visszatérünk rá. 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
  ....................................   .....................................  
 Bakainé Antal Judit Endre István 
 alpolgármester képviselő 
 


