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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 21–én 17 óra 30 
perc 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 Békei Pál 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: 
 

40/2014 (VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
július hó 21. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés Somogyjád Község Önkormányzat településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetéséről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a CWS Kft-vel kötendő ráépítési szerződés jóváhagyásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester  

 
3.) Egyebek 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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1.)Előterjesztés Somogyjád Község Önkormányzat településrendezési eszközök 
módosításának egyeztetéséről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
 
Török Tiborné polgármester: 
Somogyjád Község levélben fordult hozzánk az ügyben, hogy egyeztessünk- a 
jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a településrendezési eszközök 
módosításáról. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Egy fémipari vállalkozó szeretne megtelepedni a településen, és hozzá is járulna a 
településrendezési terv módosításához. Somogyjád szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A 
módosítás főként a belterületet érinti, a jogszabályi kötelezettségek miatt azonban az 
összes környező településnek véleményezni kell. A módosítás a falusias területek 
csökkenését eredményezné, helyette zöldterület közpark, és a kertvárosias beépítési 
övezet növekedne. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Mi nem leszünk ennek gátjai, nyugodtan módosítsák, ha szükségük van rá. 
   
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.  
 

 
41/2014. (VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyjád Község 
Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának egyeztetési 
változatával egyetért. A településrendezési eszközök módosítása Hetes Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 9/2003 
(X.14.) önkormányzati rendeletével nem ütközik, ezért Somogyjád Község 
Önkormányzat településrendezési eszközök módosításainak elfogadásával 
kapcsolatban kifogással nem él. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1 sz. 
mellékletében szereplő nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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2.) Előterjesztés a CWS Kft-vel kötendő ráépítési szerződés jóváhagyásáról. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az előző ülésen mikor döntöttünk arról, hogy aláírjuk a DDH Kft- vel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést, már mondtam, hogy Kaposmérő Község vezetésével egy 
szerződést tervez kötni a hulladéklerakóban tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok 
közössége. Ebben a szerződésben 750 Ft/ tonna díjat állapítottak meg, melyből 400 FT-ot 
tonnánként félreteszünk a rekultivációra, ebben az esetben nem lett volna mindegy, hogy a mi 
szemetünket melyik vállalkozó hova hordja, ugyanis a lerakási díjból kaptunk volna vissza. 
Mivel a mostani szerződésünk csak egy évről szól, időközben pedig be fog indulni a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladéklerakója, így nincs 
igazán relevanciája, annak, hogy már megkötöttük azt a szerződést.  
 
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 meghozta az alábbi határozatot: 
 
42/ 2014 (VII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a CWS 
Hulladékgazdálkodási, Mérnöki és Tanácsadó Kft- vel a melléklet szerinti ráépítési szerződés 
módosítását jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és a 
kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
3.)Egyebek   
 
3.1.)Tájékoztató a parkon átvezető sétány kivitelezéséről. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kértem árajánlatokat a parkon átvezető út kivitelezésére. Az árajánlatok magukba foglalták a 
térkövet, szegélyt és magát a munkálatokat. Először a Geiger Kft-től kértem árajánlatot, 
azonban ez túl borsosnak tartottam, majdnem 5 millió volt az árajánlat, ezután kértem egy 
másik vállalkozótól is, aki a 418 m2-ert 4 millió 140 ezer Ft-ért vállalta, plusz grátiszként 
megcsinálja a szalonnasütő körüli részt is. Arra is gondoltam, hogy tehetnénk kandelábereket 
az út szélére egy pár darabot. A park világítása nem megoldott, este, főként télen, mikor korán 
sötétedik, sokan azon járnak keresztül, mikor jönnek a buszról, meg kellene csináltatnunk, 
úgy hogy legalább az utolsó buszig égjenek, ráadásul ott a park környékén elég szedett-
vedettek a lámpák, nem szép, és nem is világítja meg kellőképpen a parkot.  
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Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Honnan kapna áramot? a sportcsarnoktól, vagy az öltözőtől? Időkapcsolót mindenképpen 
kellene rá rakni, hogy ne világítson reggelig.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Energiatakarékosak ezek az izzók már, nem fogyasztanak olyan sokat. 
 
Bakainé Antal Judit alpolgármester: 
Nem is jók, alig van fényük és hamar kiégnek. Nem kellene elgondolkozni azon, hogy inkább 
mégis a Geiger csinálja? Tudom, hogy 600 ezer Ft-tal drágábbak, de ők csinálják az utat, 
lehet, hogy lehetne vele alkudni, hiszen nem kell a gépeit külön kihozni, hiszen amúgy is itt 
lesznek, mert csinálják a majori utat. Ha már két munkát is adunk neki, lehet, hogy lehetne 
valami grátiszt kérni.     
 
Török Tiborné polgármester:    
Az is szempont hogy elkészül- e a falunapra,. Meg fogom érdeklődni, hogy esetleg lehet- e 
olyat, hogy megvesszük mi a térkövet és ők pedig csak a munkát adják, talán olcsóbb lenne. 
Utána érdeklődöm a Geigernél is, annak, amit mondtál Judit, és tájékoztatlak titeket 
telefonon, és a következő testületi ülésen is. 
 
3.2.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. 
 
Török Tiborné polgármester: 

• A Coop Zrt-vel többszöri tárgyalás után sajnos nem sikerült megállapodni egyelőre az 
ingyenes használatbavételről. Sajnos évek óta mi kaszáljuk és tartjuk rendben a bolt 
környékét, hogy nem csúfítsák el a falu közepét, sajnos az utóbbi időben már elvárták, 
hogy ezt mi megtegyük, pedig semmi közünk hozzá. Szerettük volna, ha a Coop Zrt. 
ingyenesen használatba adja nekünk a területet, mi pedig karban tartjuk, kitakarítjuk 
azt. Az általunk elküldött szerződés-tervezetet azonban nem fogadták el, az általuk 
küldött pedig szerintem nem elfogadható számunkra. 

• Sikerült befejeznünk a közös hivatal pénztárának felújítását. Nagyon kellett már a 
felújítás, nagyon hideg volt télen abban a szobában. Kicseréltük az ablakot, a 
parkettát, és polcokat is csináltak itt a fiúk. Igazán szép lett.  

• A világháborús emlékmű pályázatra azóta sem érkezett válasz, az orvosi rendelőre 
vonatkozó pályázatra a hiánypótlás érkezett. 

• A sportélettel kapcsolatban is történtek dolgok az elmúlt időszakban. A röplabda 
pályára hozattam 10 m3 homokot. Nem sok, de arra elég, hogy a helyi fiatalok 
tudjanak játszani benne, komoly meccset pedig úgysem rendezünk. Az öltözőnél 
továbbra sincs internet, erre várom az ötleteket, hogy hogyan tudnánk megoldani. A 
mobilinternet nem működik, túl gyenge itt Hetesen a jel, a Kapos-net-nél pedig csak 
úgy kötne be internetet, ha van náluk tv előfizetésünk is, ezt pedig nyilván nem fogjuk 
fizetni.  

• A falunap akkor a megbeszéltek szerint augusztus 30-án lesz. A Megarox társulatot 
sikerült már lefoglalnom és még egy fellépőre kaptunk pénzt a pályázaton. 1 milliót 
költhetünk el, de nagyon kell figyelnünk, hogy ne térjünk el a pályázattól, mert akkor 
elveszíthetjük a pénzt, mint két éve.    

 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
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Kmf. 

 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Bakainé Antal Judit Békei Pál  
 alpolgármester képviselő 
 


