JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 22–én 17
órai kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Bakainé Antal Judit
Békei Pál
Bézsenyi 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.
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésére felkéri Kiss Anett Fannit a
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri
Bézsenyi József 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: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
53/2014 (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014.
szeptember hó 22. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló helyi rendelet megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.
évi kiegészítő támogatás igénylésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3.) Előterjesztés a területi védőnői pályázat elbírálásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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4.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
5.) Előterjesztés az életkezdési támogatás folyósításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Egyebek
Előadó: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló helyi rendelet megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Korábban a helyi népszavazási eljárásrend kialakítása a helyi képviselő-testületek
feladata volt. A hatályba lépő új rendelkezések azonban, csak azt a hatáskört hagyták
meg a testületeknek, hogy megállapítsák, a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát, amelyet a régebbi rendelet 20%-ban határozott meg.
Lecsökkentek azon tárgykörök is, amelyben népszavazást lehet lebonyolítani. A
rendelettervezetben ez a szám szerepel, ettől a testület eltérhet, ha úgy gondolja.
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 rendeletet alkotta:
10/2014 (IX.23.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014 (IX.23.) önkormányzati
rendelete a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
2.) Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014.
évi kiegészítő támogatás igénylésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
Török Tiborné polgármester:
Csak működésre tudjuk beadni dologi költségekre nem. A ki nem fizetett számlák és az át
nem adott pénzeszközök képezhetik a pályázat tartalmát. Ezek összetétele az előterjesztésben
felvázoltak szerint alakul.
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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 határozatot hozta:
54/2014 (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy beadja
támogatási kérelmét a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról, és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet alapján.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
Turcsek Éva főmunkatárs

3.) Előterjesztés a területi védőnői pályázat elbírálásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A képviselő-testület az elmúlt ülésen döntést hozott arról, hogy kiírja a védőnői
álláspályázatot a nyugdíjba vonuló Burprich Rudolfné helyére. A kozigallas.hu oldalon,
valamint a község honlapján is közzé tettük. A felhívásra hat darab pályázat érkezett be.
Rövid tájékoztatást az előterjesztésbe mindegyikről írtunk. A teljes pályázat megtekinthető a
döntés előtt.
Békei Pál képviselő:
Az előterjesztést olvasva úgy tűnik, hogy a hatból, csak kettő érvényes.
Török Tiborné polgármester:
Feltettük a kozigallas.hu oldalra, hogy miket kell tartalmaznia a pályázatnak sajnos kettő
olyan pályázat is érkezett, akik csak önéletrajzot hoztak be.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Igen kettő darab pályázat, nevezetesen Csécs Bernadetté, valamint Kontra Barbaráé az,
amiben minden szükséges dokumentum megtalálható, és megfelelnek minden törvény által
megszabott alkalmazási követelménynek. Sajnos a hiányos pályázatokat ki kell zárni az
elbírálásból, pedig szakmailag akár jók is lehetnének.
Török Tiborné polgármester:
Láthatjátok, hogy Kontra Barbara önéletrajzában milyen gyakori munkahelyváltás szerepel,
ez még nem jelent feltétlenül rosszat, adódhat abból is, hogy helyettesítő volt. Indokolhatta
volna pár sorban, ennek az okát.
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Bézsenyi József képviselő:
Én megkérdeztem, ismerősöktől, azt mondták, hogy ügyes lány, jó munkaerő, csak mindig
helyettes védőnői státusza volt.
Véleményem szerint azonban a legigényesebb pályázatot Zóka Kitti nyújtotta be.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Igen valóban szép munkát végzett, de pályázata nem felel meg a törvényi feltételeknek,
ugyanis védőnői szakon szerzett diplomával nem rendelkezik. Őt nem nevezheti ki a testület
végzettség hiányában.
Endre István képviselő:
Mikor fog végezni?
Bézsenyi József képviselő:
Várhatóan októberben. Vele nem járna rosszul a falu pénzügyileg sem, mert pályakezdő.
Elhalaszthatnánk a kinevezését novemberre, addigra már meglesz a végzettsége.
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
55/2014 (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hetes területi
védőnői körzet, védőnői feladatok ellátásával 2014. november 1. napjától Zóka Kitti Katalin
pályázót nevezi ki a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével.
Közalkalmazotti illetményét a Kjt. vonatkozó rendelkezései alapján javasolja megállapítani.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyettes védőnő szerződését egy
hónapra meghosszabbítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
4.)Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Eddig minden évben csatlakoztunk a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.
Fontosnak tartom a felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges, ám szociálisan rászoruló
fiatalok támogatását. A csatlakozási nyilatkozatok visszaküldési határideje 2014. október 1. A
csatlakozási nyilatkozattal, egyelőre csak megadjuk az esélyt magunknak, hogy részt vegyünk
benne. Összegekről csak decemberben a pályázatok beérkezése után kell döntenünk.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem érkezett. Török Tiborné
polgármester szavazásra bocsájtja 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.
56/2014 (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati
fordulójához.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Török Tiborné polgármester
5.) Előterjesztés az életkezdési támogatás folyósításáról..
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Már az előző testületi üléseken szóba került, hogy esetleg ismételten folyósítjuk a szülők
számára az életkezdési támogatást, amelyet már 2010 óta nem adtunk, ezek alatt az évek alatt
19 gyermek született Hetesen. Közülük 9 gyermek szülei küldték be számunkra Start- számla
megnyitásáról szóló igazolást. Levélben kértük a szülőket, hogy jelezzék igényüket, mert csak
a gyermek nevére szóló számlára tudjuk ezt az összeget átutalni. Adtunk lehetőséget arra is,
hogy megnyissák a számlát, akinek még nincs, segédanyagokat is küldtünk, de nem tettek ez
ügyben semmit. Szeretném indítványozni, hogy egyszeri 20.000 Ft támogatást adjunk
számukra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem érkezett, 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 a következő határozatot hozta:
57/2014 (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011 és 2014
között született gyermekek közül azok számára, akik startszámlával rendelkeznek, név
szerint:
1. Bartek Nóra (Szül. Kaposvár, 2013.02.07. An. Bayer Emese, 7432 Hetes Petőfi
Sándor u. 50.)
2. Bánhidi Gergely (Szül. Kaposvár, 2011. 10.28. An. Barna Judit, 7432 Hetes, Fűzfa u.
31.)
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3. Bánhidi Máté (Szül. Kaposvár, 2013. 06.18. An. Barna Judit, 7432 Hetes, Fűzfa u.
31.)
4. Békei Enikő (Szül. Kaposvár, 2013.10.15. An. Horváth Viktória, 7432 Hetes Fűzfa u.
23.)
5. Dékány Fanni (Szül. Kaposvár, 2012.01.09. An. Keceli Gyöngyi, 7432 Hetes Ady
Endre u. 6.)
6. Horváth Levente Gábor (Szül. Kaposvár, 2012.01.05. An. Gájer Gyöngyi Erzsébet,
7432 Hetes, Ady Endre u. 25.)
7. Matucza Dorina (Szül. Kaposvár, 2011.11.06. An. Deák Brigitta, 7432 Hetes Sétáló u.
24.)
8. Vajay Zalán (Szül. Kaposvár 2011. 12.20. An. Barabás Anita, 7432 Hetes Vikár Béla
u. 76/A)
9. Virág Dorina Milla (Szül. Kaposvár, 2012.07.07. An. Budi Zsuzsanna, 7432 Hetes
Ady Endre u. 6.)
egyszeri 20.000 forint életkezdési támogatást állapít meg.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az utalásokról valamint a szülők értesítéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester

6. Egyebek
6.1.) Tájékoztatás a helyi röplabda csapat támogatási kérelméről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Illés Gergely a röplabda csapat edzője levelet intézett a képviselő-testülethez, melyben kérte,
hogy tegyük lehetővé azt, hogy a csapat a Hetesi Sport Club szakosztálya legyen. Ezt nem az
önkormányzat alapította, így nem mi döntünk arról sem, hogy felvesszük e szakosztályként
vagy sem. Visszahallottam több helyről, hogy mi állítólag azt ígértük, hogy több millió
forinttal támogatjuk majd a csapatot, hogy utazni tudjon a mérkőzésekre. Eleinte a
gyerekeknek nem kellett fizetniük semmit, majd 1000 forint lett a tagdíj, ami most már a
kétszeresére ugrott.
Bézsenyi József képviselő:
Én azt hallottam, hogy az önkormányzat ügyvédje már intézi az alapítvánnyá alakulásukat.
Török Tiborné polgármester:
Szakosztállyá válásról volt szó, semmiféle alapítványról! Azt valóban mondtam neki, hogy
önkormányzat ügyvédje- mivel átalánydíjjal dolgozik- segíthet a szakosztállyá válásban.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Mi felvesszük őket ha gondolják, és így tudnak majd indulni, de nem fogunk helyettük
semmit kifizetni.
Éhl Fülöp képviselő:
Működő sportegyesület szakosztállyá alakulásához nem kell szerintem cégbíróság sem.
Bakainé Antal Judit alpolgármester:
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Mivel alapszabály változást fog eredményezni, így biztos szükség lesz a cégbíróságra is.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Mivel nem az önkormányzat alapította ezt a csapatot, így igazából semmit nem tehetünk. A
Hetes SC vezetőségével kell felvenniük a kapcsolatot.
6.2.) Tájékoztatás a Kokasmajori út építéséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Megkezdődik a Kokasmajori út építése. Mint köztudott az Áfa felét A TSZ fizeti, míg másik
felét Laczó Bálint és a Kapos- Ternero Kft fele-fele arányban. Szükségünk lenne a többi
vállalkozó segítségére is, ezért levelet intéztem a vállalkozókhoz, hogy jöjjenek el a mai
ülésre és beszéljük meg ezt a kérdést.
Várföldi Attila szólt, hogy ő a mai ülésen nem tud jelent lenni, de segítene. A fő munka az
lenne, hogy az árokmélyítés és a padka nyesés során kinyert földet el kellene hordani a
parkba.
Németh Ferenc:
Persze tudok segíteni, csak még nem tudok semmi konkrétumot.
Török Tiborné polgármester:
Szeptember 25-én kezdődik az útépítés, október 30-ig kell átadni, pontosabb információt csak
akkor tudok mondani ha jelentkeznek a kivitelezők.
Németh Ferenc:
Ha éppen nem dolgozom és ráérek, akkor természetesen jövünk, csak előtte szóljatok. Lesz
valaki, aki koordinálni fogja ezt az egészet? Ki segít még rajtunk kívül?
Török Tiborné polgármester:
Várkonyi Csaba lesz a műszaki ellenőr, ő fogja össze ezt a munkát. Ha meglesz a
munkaterület átadás, akkor szólunk.
Laczó Bálint:
Én is tudok segíteni, ha szóltok, jövünk, ahogy tudunk.
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést
és az ülést bezárja.

Kmf.

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

.....................................
dr. Lukács Zoltán
jegyző
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....................................
Bézsenyi József
képviselő

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