JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26–án 17 órai
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Bakainé Antal Judit
Békei Pál
Bézsényi József
Endre István
Éhl Fülöp
Kurjancsek Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Kiss Anett Fanni

jegyző
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 és Bézsenyi József 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:
37/2014 (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014.
június hó 26. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1.) Előterjesztés a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft- vel kötendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3.) Előterjesztés a MNV Zrt-vel kötendő képviseleti szerződés megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
4.) Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet
megalkotásáról.
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Előadó: Török Tiborné polgármester
5.) Egyebek
Előadó: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az előterjesztésben foglaltak szerint szerződést kell kötnünk valamelyik
közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási helyi önkormányzati feladat ellátására.
Jelenleg a KVG Zrt -vel van élő szerződésünk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Az új megkötendő szerződés csak egy évig szólna, valószínűleg akkorra megépülne a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás új hulladéklerakója és így a
következő évben már változnának a feltételek. A jelenlegi Dél-Dunántúli
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által megküldött tervezet a 2011-es alapokon nyugszik,
az akkoriban megkötött szerződésekhez kellett visszatérnie a Kft-nek.
Török Tiborné polgármester:
Már csak azt kellene végig gondolnunk, hogy nem lenne- e jobb a Dél- Balatoniakkal
szerződést kötni? Ők a kaposmérői hulladéklerakóba szállítják be az általuk
összeszedett hulladékot, ebből talán valamennyi visszajönne nekünk is, hiszen mi is
résztulajdonosok vagyunk. Tőlük azonban nem kaptunk árajánlatot, így nem tudjuk
összehasonlítani a kettőt. Az idő viszont sürget minket.
dr. Lukács Zoltán:
Amennyiben nem választ az
katasztrófavédelem fog kijelölni.

önkormányzat

közszolgáltatót

július

1-ig,

a

Bakainé Antal Judit alpolgármester:
Hiába fogja idehordani a szemetet, akkor sem fognak nekünk fizetni.
Endre István képviselő:
Ez az új cég, ami a KVG jogutódja lett már be is van jegyezve?
Török Tiborné polgármester:
Igen ez az aminek a megalakulását megtámadtuk a cégbíróság előtt, mert nem volt
tisztázva a fennálló tartozásokért való kötelezettségvállalás, de végül is mivel a
kérelmünk elkésett, így bejegyezték.
Endre István képviselő:
Eddig sem kaptunk lerakási díjat, pedig oda hordták eddig is a szemetet. Mi rá a
garancia, hogy most kapunk majd?
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Török Tiborné polgármester:
Eddig is fizettek, csak a CWS kapta meg azt az összeget. Most azonban a települések
írtak egy megállapodás tervezetet, amely szerint részesülnénk a lerakásért fizetett díjból,
így pedig nekünk annál jobb, minél többet szállítanak be a telepre.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Szerintem nagyon furcsa, hogy még nem kerestek meg bennünket egy árajánlattal.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Esetleg lehetne velük tárgyalni, hogy ha erre viszi a hulladékot a lerakóba, akkor az
útjainak használatáért cserébe állapítson meg egy kedvezőbb árat. Ha tőlünk is el fogja
vinni nem fog körbe menni.
Török Tiborné polgármester:
Kénytelen lenne, hiszen kint van a súlykorlátozás, nem mehet rá azzal a nehéz
munkagéppel.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A polgármester által említett megállapodás csak egy tervezet semmi garancia nincs arra,
hogy a pénzt meg is kapják a települések. Július 1-ig döntenie kell a testületnek, és még
nem is láttuk az árajánlatukat.
Endre István képviselő:
Valóban nagyon bizonytalan a másik szolgáltató ajánlata, a DDH elküldte időben,
kidolgozta és ez biztos. Sajnos nincs időnk kivárni, hogy küldjön egy ajánlatot a
balatoni szolgáltató.
Török Tiborné polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, 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 határozatot hozta.
38/2014. (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Dél-Dunántúli Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.-vel (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) megkötendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dél-Dunántúli
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel megkötendő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
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2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodás
megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester

szabályairól

szóló

helyi

rendelet

Török Tiborné polgármester:
A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet tervezetet láthatjátok a napirendi ponthoz tartozó
előterjesztésben. Van e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A rendelet megalkotására azért volt szükség mert a törvény kimondja, hogy a rendeletnek
összhangban kell lennie a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelettel. A helyi
rendeletnek tartalmaznia kell a szerződébe foglalt szolgáltatásokat.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
A temetőből ki viszi el az ott keletkező hulladékot? Nem az üzemeltető?
Török Tiborné polgármester:
Mindig változott ez a tétel a szerződésben. A 2011. éviben az szerepelt, hogy a közszolgáltató
feladata, gyakorlatilag azonban azokat a gyűjtő ketreceket a rendes szemetes autókba nem
lehet beemelni, így az üzemeltetőnek kell megoldani ezt a szituációt. Ha megnézitek a
lomtalanításért is fizetnünk kellett az elmúlt években most azonban évi egy alkalom ismét
ingyenes lesz, mert 2011-ben így volt.
Török Tiborné polgármester:
Az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné 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.

7/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (VI.27.)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
3.)

Előterjesztés az MNV Zrt-vel kötendő képviseleti szerződés megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
Az önkormányzat döntött arról, hogy a viziközmű rendszerét a DRV-nek átadja
üzemeltetésre. A lakópark azonban önkormányzati kezelésben maradt, ezt kértük a tavalyi év
során, hogy ne kezeljék külön. Az állam át is venné a lakópark vizikömű rendszerét is
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üzemeltetésre, ehhez szükség van egy képviseleti szerződés megkötésére, amelyet nem
közvetlenül a DRV-vel, hanem a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kell megkötnünk.
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az MNV Zrt- vel
megkötendő képviseleti szerződés megkötéséről 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:
39/2014 (VI.26.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal
jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u.
56) megkötendő a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek
feletti képviseletről szóló szerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a közös ellátási
felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló szerződés
aláírására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
4.) Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester:
Török Tiborné polgármester:
Eddig semmiféle szankció nem állt rendelkezésünkre, arra az esetre, ha a lakók magatartása
mások nyugalmát zavarja, vagy életminőségét rontja. Komoly problémát okoz a településen
az avar és a növényi hulladék nyílttéri égetése, noha a képviselő-testület alkotott a témában
rendeletet, amely szabályozza is az égetés rendjét, ezt nem tartják be az állampolgárok.
Hasonlóan sok gondot okoznak az elhanyagolt porták. Ezeknek a gyommentesítése az
ingatlan tulajdonosának a feladata lenne azonban szankció hiányában ez is elmarad, ezzel
elcsúfítva a településképet.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A jogszabályok nem tették lehetővé, hogy bírságoljunk ezekben az esetekben. A kóborló
kutyák, vagy a gyommal fertőzött ingatlanok esetén annyit tehettünk, hogy jelentettük a járási
hivatalnak.
Török Tiborné polgármester:
Nagyon bosszantó, hogy van olyan, aki folyamatosan éget, az alapvető tűzgyújtásra
vonatkozó szabályokat sem tartja be, előfordul, hogy egész éjjel száll a füst.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
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Ha lekaszálod a gazt, mit csinálsz majd vele? Mi fogunk törvényt sérteni először. Mégis csak
falun élünk, nem fognak az emberek azért fizetni, hogy elvigyék, amit lekaszáltak a
területükről.
Török Tiborné polgármester:
Nem arról van szó, hogy nem lehet egyáltalán égetni, nyáron amúgy is általában országos
tűzgyújtási tilalom van. Tartsuk magunkat a megadott napokhoz, a legnagyobb melegben
pedig nem kell égetni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nem célom a büntetés. A jegyző, mint elsőfokú hatóság mérlegelhet a döntés előtt, és
korlátlanul enyhítheti vagy mellőzheti is a bírságot, amennyiben a bírsággal elérrni kívánt cél
a nélkül is elérhető.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás az előterjesztéshez nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtotta
a traktorvásárlásról szóló előterjesztést.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő
8/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

(VI.27.)

A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
5.)Egyebek
5.1.)Tájékoztató a fiatalok életkezdési támogatásának lehetőségeiről.
Török Tiborné polgármester:
Az előző üléseken már sokat beszéltünk erről napirendi pontról. Döntésre a mai ülésen sem
fogunk jutni. A leveleket elküldtük a szülőknek, melyben kértük, hogy juttassák el a Hetesi
Közös Hivatalba az értékpapírszámlájuk számát. ezt eddig sajnos a szülők elenyésző része
tette meg. A határidő július 1. így még beérkezhet újabb igény. Arra gondoltam, hogy
gondolkodjon a testület azon, hogy milyen feltételekkel támogatja a gyermekeket. Annak
idején is, mikor még adtunk babakötvényt feltétele volt a helyben lakás és az, hogy a gyermek
ide járjon iskolába. Mekkora összegre gondoltatok?
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Azon is el lehetne gondolkozni, hogy egyszeri vagy folyamatos támogatást nyújt az
önkormányzat. Javasolnám, hogy inkább az egyszeribe gondolkozzon a testület, hogy ne
kelljen ezzel az összeggel terhelni az önkormányzatot éveken keresztül.
Török Tiborné polgármester:
Én 10 ezer forintra gondoltam évente.
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Bakainé Antal Judit:
Évente? Egyszeri támogatást én jobbnak tartom.
Török Tiborné polgármester:
Ha visszajönnek az igények, már jobban tudunk kalkulálni az összeggel. Addig
gondolkozzatok a javaslatokon.
5.2.) Tájékoztató az orvosi rendelő felújításáról szóló pályázatról.
Török Tiborné polgármester:
Ma délig kellett leadnunk a pályázatunkat. 60 millió forintos értéken sikerült beadnunk a
szakértők javaslata alapján. Állítólag nagyon sokan adták be, így nem tudhatjuk, milyen
esélyekkel indulunk. Reméljük a legjobbakat. Úgy hallottam, hogy hamarosan ki fognak írni
kultúrház felújításra is pályázatot, arról mindenképpen kell majd beszélnünk, mert nagyon
rossz állapotban van.
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést
és az ülést bezárja.

Kmf.

....................................
Török Tiborné
polgármester

.....................................
dr. Lukács Zoltán
jegyző

....................................
Bakainé Antal Judit
alpolgármester

.....................................
Bézsenyi József
képviselő
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