JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 22–én 8 órai
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Bakainé Antal Judit
Békei Pál
Endre István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Kiss Anett Fanni

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 4 fő jelen van,
Bézsenyi József, Éhl Fülöp és Kurjancsek Zoltán képviselők jelezté, 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 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: 4 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
45/2014 (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014.
augusztus hó 22. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1.) Előterjesztés a Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
3.) Előterjesztés a területi védőnői pályázat kiírására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
4.) Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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5.) Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe való belépésről.
előadó: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés a Hetesi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
2014. október 12-ére írta ki Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását. Ezzel kapcsolatban felmerülő feladat a helyi
választási bizottságok megválasztása 2014. augusztus 31-ig. Célszerűnek tartom
azonban megválasztani már most a bizottságokat, ugyanis augusztus 25-én indul az
ajánlási időszak, ez pedig azt jeleneti, hogy akár már augusztus 25-én érkezhet jelölt,
aki kéri nyilvántartásba vételét, így a bizottságnak már a helyén kell lennie. Jó, ha az
egész választási folyamatot egy bizottság látja el az elejétől a végéig. Hetesen a
képviselő jelöltté váláshoz 10, a polgármester jelöltséghez 29 ajánlásra lesz szükség,
amit ajánló íveken gyűjthetnek a jelöltek, egy választópolgár többet is ajánlhat, viszont,
amelyik jelölt a kiadott ajánlóívet nem hozza vissza 10.000 Ft bírsággal sújtandó.
A helyi választási bizottság tagjainak megnevezése a jegyző feladata, ahhoz a
képviselő-testület módosító javaslatot nem fűzhet, a jegyző javaslatát vagy elfogadja,
vagy nem.
Török Tiborné polgármester:
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
46/2014. (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
1./ Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 23. §-a szerinti jogkörében Hetes községben:
Hetesi Helyi Választási Bizottságba
Tagoknak:

Pelőcz Sándor
Lakcím:
Hetes, Vikár Béla u. 41.
Sándor Tiborné
Lakcím:
Hetes, Fűzfa u. 24.
Békei Mária
Lakcím:
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Hetes, Ady Endre u. 19.

Szabó Jánosné
Lakcím:
Hetes, Sétáló u. 45.
Takács Ildikó
Lakcím:
Hetes, Fűzfa u. 6.
Póttagoknak:

Bradánovicsné Csere Ildikó
Lakcím:
Hetes, Vikár Béla u. 51.
Szalaki - Kántor Krisztina
Lakcím:
Hetes, Pete Lajos köz 2/3.

személyeket megválasztja.
2./ A választási bizottság tagjai és póttagjai a Ve. 37. § (1) bekezdése alapján a
megválasztást vagy megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló
bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt
vagy fogadalmat tesz.
3./ A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 2010-ben
megválasztott helyi választási bizottsági tagoknak a választási eljárás
tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Tiborné polgármester
2.) Előterjesztés a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályától kaptunk egy felhívást, hogy
2014. szeptember 30-ig alkossuk meg a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás
rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletet amennyiben még nem rendelkezünk vele. A
képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a közterületek elnevezése, melyben elsősorban
a hagyományokat kell követni, valamint vannak bizonyos törvényi tilalmak, mely szerint a
XX. századi önkényuralmi rendszerek alakjairól nem lehet közterületet elnevezni. A
házszámozás rendjére vontakozóan a lakosságnak egy féléves moiratóriumot ad a rendelet ez
alatt az idő alatt beszerezhetők a házszámtáblák. Az utcanév táblák kihelyezésére az
önkormányzat feladata, erre két év áll rendelkezésünkre, ugyanis erre a feladatra az
önkormányzat anyagi forrást nem tervezett be.
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Török Tiborné polgármester:
Az előterjesztéshez további hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné polgármester szavazásra
bocsájtotta az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
9/2014 (VIII.23.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014 (VIII.23.)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
3.) Előterjesztés a területi védőnői pályázat kiírására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A védőnőnk Burprich Rudolfné Ági nyugdíjba vonul, ezt már hónapok óta tudjuk, eljött
azonban az ideje, hogy pályázatot írjunk ki a megüresedő védőnői pozíció betöltésére.
Október 1-el már új védőnőnek kell ellátni a feladatokat a felmentési idő alatt helyettes
védőnő látja el a feladatokat. Szeptember 1-jével jogosulttá válik a jubileumi jutalomra is. A
nyugdíjba vonulásával keletkező költségekhez az ellátási körzethez tartozó másik két
település Juta és Csombárd is hozzájárul.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
47/2014 (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
1)Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a területi védőnői feladatok
ellátásáról szóló álláspályázatot az előterjesztettek szerint, jelen határozat mellékletét
képező tartalommal kiírja.
2)A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a területi védőnői
feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás – jogszabály szerinti –
közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
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4.)Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az előző testületi ülést azért kellett összehívnunk, hogy a gördülő fejlesztési terv
elkészítésével megbízzuk a DRV Zrt.-t ez a terv elkészült kérem, fogadjuk is el, hogy a
Viziközművekről szóló törvény értelmében a Magyar Energiahivatalhoz a DRV
megküldhesse.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné
polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
48/2014 (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX törvény (Vksztv.) 11§ rendelkezései
alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által elkészített 15 éves
időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Tiborné polgármester
49/2014 (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásáért felelős által
jóváhagyott 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település viziközművét
üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg.
Határidő: 2014.szeptember 15.
Felelős: Török Tiborné polgármester
5.) Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe való belépésről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Tudjátok, hogy a Közkincs Egyesületnek a tagjai voltunk éveken keresztül. Az egyesületben
való tagságnak számos előnye van, a jövő heti falunapra például sokkal olcsóbban kapjuk
meg a sátrat, mintha nem lennénk tagok. A tagdíj ötezer forint egy évre. Kérem a testületet,
adjon felhatalmazást arra, hogy a belépési nyilatkozatot aláírjam és az ötezer forint tagdíjat
átutaljuk.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem érkezett, a polgármester szvazásra
bocsájtotta az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 4 fő
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2014 (VIII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy belép a
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesületbe.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a belépési
nyilatkozat cégszerű aláírással történő ellátásáról, valamint az évi 5000 Ft-os tagdíj
kifizetéséről a Kaposvári Közkincs Egyesület által megadott számlaszámra.
Határidő: azonnal
Felelős: Török Tiborné polgármester.
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést
és az ülést bezárja.

Kmf.

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

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

....................................
Békei Pál
képviselő

.....................................
Endre István
képviselő
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