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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27–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 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
 Laczó Edit családgondozó 
 
Hiányzik:  Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Éhl Fülöp  képviselő  
 
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes, melyet megnyit. Kurjancsek Zoltán és Éhl Fülöp képviselők 
előzetesen jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságaik miatt, a mai ülésen nem tudnak részt 
venni. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a Hetesi Közös Önkormányzati 
Hivatal tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Békei Pál és Endre István 
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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

32/2014 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
május hó 27. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 

          1.) Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a 
     gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékeléséről, a családsegítő 

 szolgálat beszámolójáról. 
 Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
2.)Előterjesztés a fiatalok életkezdési támogatásának folyósításának        
    lehetőségeiről. 

                Előadó: Török Tiborné polgármester 
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3.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
                Előadó Török Tiborné polgármester 
 
 4.) Előterjesztés traktorvásárlásról. 
      Előadó: Török Tiborné polgármester  
 

5.) Egyebek 
                Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 

1.)Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti feladatok átfogó értékeléséről, a családsegítő 
szolgálat beszámolójáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
 
Török Tiborné polgármester: 
Külön köszöntöm körünkben Laczó Edit családgondozót. Az általa elkészített 
beszámolót mindannyian olvashattátok. Edit kiegészítenéd valamivel a leírtakat? 
 
Laczó Edit családgondozó: 
Legfontosabb feladatunknak a gyermekek veszélyeztetetté válásának megelőzését 
tartom. A Védelmi rendszerben részt vesz az egy kijelölt iskolapedagógus, egy 
óvodapedagógus, a bölcsőde vezetője, az orvos, a védőnő. Azt kevésbé tudják az 
emberek, hogy rajtuk kívül bármely magán személy is jelzéssel élhet, ha olyan helyzetet 
lát, amelyben a gyermek van veszélyeztetve. Kérek minden testületi tagot is, hogy 
amennyiben 18 év alatti gyermeket este tíz óra után részegen lát jelezze. Gyakran, csak 
a sokadik eset után jut el hozzám a jelzés. A beszámolóban leírt eset szám ezért nem a 
valóságot tükrözi. Sok a látenseset ezeket a szülő is titkolja, vagy nem néz szembe 
azzal, hogy a gyermekének problémája van. Gyakran a szülőt kell felelősségre vonni őt 
kell nevelni. A szülői és gyermeki jogoknak túl nagy teret engedett a jogalkotó, a 
kötelezettségükkel pedig nincsenek tisztába, törvény állapítja meg, hogy a gyermeket 
tájékoztatni kell a jogairól, a valóságban inkább a kötelezettségeiről kellene, a jogaikkal 
tisztában vannak. A szülői befolyásnál ebben az életkorban nagyobb az ereje a kortárs 
kapcsolatoknak, azonban ha a szülő és a gyermek közötti viszony nem jó az rányomja a 
bélyegét a gyermek fejlődésére, gyakran antiszociális felnőtté válik. A beszámolóból 
látszik, hogy a gyermekek száma egyre csökken a problémák viszont nőnek. Egyre több 
súlyos problémával kell szembesülnünk.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Sokkal korábban érnek a gyerekek, de sajnos csak testileg, értelmileg nem. Én magam is 
tapasztalom, hogy vannak olyan fiatalok, akik egy-egy közösségi rendezvényünkön 
világukat nem tudják, annyira részegek, a szülők pedig még meg is sértődnének, ha 
szólnánk nekik. Való igaz, hogy a gyerek a családból hoz nagyon sok dolgot. Néha 
olyan családokról tudom meg a problémákat, akiről nem is gondolnánk.  
 
Laczó Edit családgondozó: 
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Legtöbb gondunk a családdal van, már a szülők is így szocializálódtak. Az én célom 
mindig az, hogy amíg lehet, a családban tartsuk a gyermeket. A gyermekotthont csak a 
legutolsó lehetőségnek tartom, amíg a családban azt látom, hogy valamennyi szeretet 
veszi körül, addig nem szabad kezdeményezni a kivételét a családjától. Nehéz meghúzni 
azt a határvonalat, amely a szükséges és a szükségtelen beavatkozás között húzódik.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Megértelek, ha nincs jelzés, nem tudsz mit tenni, kicsit nagyobb odafigyelésre lenne 
szükség az orvos és a védőnő részéről is.  
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Köszönjük ezt a mindenre kiterjedő alapos tájékoztatást.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 
33/2014.(V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó 
értékeléséről, a családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az jóváhagyólag 
elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
              Pfaffné Barna Beáta a Szociális központ vezetője 
              Laczó Edit családgondozó  

 
2.) Előterjesztés a fiatalok életkezdési támogatásának folyósításának lehetőségeiről. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Írásos előterjesztést mellékletünk, hogy lássátok a lehetőségeket. Tudjátok, hogy 2010-ig 
minden gyerek kapott az önkormányzattól hozzájárulást a babakötvényhez 40.000 Ft 
értékben. 2011-ban nagyon nehéz volt a pénzügyi helyzetünk, így a folyósítást 
befagyasztottuk, jelen helyzetben talán ismét lehetne adni ezt a támogatási formát.  Az állam 
minden megszületett gyermeknek 42.650 Ft-ot folyósít, ehhez tehetnénk hozzá. A 
költségvetésben 400.000 Forint van elkülönítve erre a célra.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy adja ezt a támogatást, jól meg kell néznünk a 
lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk bevezetni. Ha a szociális rendeletet módosítanánk - abban 
ugyanis van lehetőség gyermek születés esetén 20.000 Ft segélyt folyósítani- az a következő 
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időszak támogatásait biztosítaná. Visszamenőleges hatállyal azonban nem tudjuk bevezetni a 
2010-től született gyermekek részére a visszamenőleges hatály tilalma miatt.  
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Ha a szülők nyitnak egy ilyen start értékpapír számlát, akkor az összeghez mikor jutnak hozzá 
a gyerekek? Az a pénz legyen a gyereké, ne a szülőnek adjuk, sajnos sok szülő nem érdemes 
rá, hogy támogassuk, de a gyereket kell nézni. 
 
Török Tiborné polgármester: 
18 éves korában. A törvény, ha jól tudom, még azt is megszabja, hogy csak tanulmányi célra, 
nagyobb beruházásra- autó- laksás vásárlás, és hasonló hasznos dolgokra veheti fel. Amit a 
szülők vagy más befizet erre a számlára, ahhoz az állam még tesz hozzá bizonyos arányban. 
Rendeznünk kellene a helyzetet, azt sem akarom, hogy valakik többet kapjanak. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
A 2010 utániakat kell rendeznünk, előtte kaptak, ott nincs elmaradásunk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Csak arra gondoltam, hogy ők is megkapták a támogatást csak ők az államtól nem az 
önkormányzattól. Arra gondoltunk, hogy ki kellene értesíteni a szülőket erről a lehetőségről, 
és utána kell érdeklődni, hogy nyitottak- e Start- értékpapírszámlát, ha még nem tették meg, 
akkor intézkedjenek felőle. Ki kell még dolgoznunk a részleteit is, hogy hogyan tudjuk 
megvalósítani. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Rendben várjuk meg a szülők válaszát és utána döntsünk. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ha visszajönnek a levelek, fel tudjuk mérni az igényeket és tudunk rendelkezni a konkrét 
összegről is. 
 
Az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné polgármester szavazásra 
bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
    
34/2014.(V.27.) képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011 és 
2014 között gyermekek szüleit kiértesíti a támogatás lehetőségéről, igényfelmérés 
céljából. Felhívja a szülők figyelmét a Start-számlanyitás fontosságára.  A beérkezett 
szülői igények után dönt a támogatás folyósításáról és az esetleges támogatás 
összegéről. 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 

 
3.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
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Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az elmúlt ülésen hozott határozatokat láthatjátok az összefoglaló táblázatban. Kérlek, 
fogadjátok el beszámolómat a lejárt határidejű határozatokat illetően.  
 
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
35/2014 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. április 
29.-én tartott ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló, beszámolót. 
  
Felelős: Török Tiborné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
4.) Előterjesztés traktorvásárlásról.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A képviselő- testület az elmúlt ülésen felhatalmazott arra, hogy ajánlatokat kérjek az egyes 
eladóktól a traktorokra. Elég drágák az ajánlatok Van egy új eladó MTZ Újvárfalván, arról 4 
millió forintról szóló árajánlatot kaptam. A zetorokat nagyon dicsérik, de egy 65 lóerős 11 
millió forint. Az eddigi legjobb ajánlatot a testületi ülést megelőzően meg is mutattam a 
jelenlévő képviselőknek. 2 millió 700 ezer forintért árulják.  
 
Török Tiborné polgármester: 
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtotta 
a traktorvásárlásról szóló előterjesztést. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő 
36/2014 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
polgármestert 2.700.000 Ft értékben traktor vásárlására. Felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére, és a traktor megvásárlása során felmerülő jogügyletek 
megkötésére.   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
5.)Egyebek   
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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 5.1.) Előterjesztés az orvosi rendelő felújítását szolgáló pályázatról.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A földhivatalban nem érvényesült a megosztás, most derült ki, hogy egy helyrajzi számon van 
az orvosi rendelő a nyugdíjas házzal, sőt ide tartozik a faluház és a garázs is. Úgy derült ki ez 
a dolog, hogy terhelési és elidegenítés tilalom van bejegyezve a Belügyminisztérium javára, 
ez pedig csak a nyugdíjas ház miatt lehetett. Kértük a megosztását a területnek. 
Ugyanilyen problémánk lesz az iskolánál is. Azon a helyrajzi számon csak az iskola és a 
sportcsarnok van feltüntetve, de ott a kultúrház és az óvoda is. A kultúrház miatt van is vitánk 
a DRV- vel. 
 
Békei Pál képviselő: 
 Fent van a főbejövő az óvodánál az a főmérő, a többi csak almérő, a kultúrházé is. Így duplán 
fizetünk, emiatt egyszer már kapott vissza az iskola 180 ezer forintot. Utána kell járnunk 
ennek a dolognak mindenképpen.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Folyamatosan dolgozunk a pályázaton a mérnökkel, és a pályázati referenssel, amint 
megtudok valami közelebbit tájékoztatni fogom a testületet.  
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné Dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Békei Pál Endre István 
 képviselő képviselő 
 


