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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 4–én 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 
 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 6 fő jelen van, 
Endre István képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud megjelenni. Az ülés 
határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a Hetesi 
Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Békei Pál és 
Kurjancsek Zoltán 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: 
 

43/2014 (VIII.04.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. 
augusztus hó 4. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a DRV Zrt. megbízásáról a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 

1.)Előterjesztés a DRV Zrt. megbízásáról a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
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Török Tiborné polgármester: 
A viziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint 15 évre gördülő fejlesztési tervet 
szükséges készíteni, a szolgáltatás hosszútávú biztosítása érdekében.. Ezt a tervet a 
DRV Zrt. fogja elkészíteni, majd szeptember 15-ig a jogszabályi kötelezettségeknek 
eleget téve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz küldi 
jóváhagyásra. Ennek a tervnek az elkészítésére kell megbíznunk a DRV Zrt-t.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

 
44/2014. (VIII.04.) sz. képviselő-testületi határozat 

        Hetes Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11§ rendelkezései  
        alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15. éves időtartamra szóló Gördülő 
        Fejlesztési Terv elkészítésével a település viziközművét üzemeletető DRV Zrt-t (86000 
        Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 
         
        Határidő: értelem szerint 
        Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
 
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 Kurjancsek Zoltán  
 képviselő képviselő 
 


