JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 5–én 18:30
perces kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Bakai Tamás
Éhl Fülöp
Király Lászlóné
Kurjancsek Zoltán
Laczóné Hardi Márta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Sótonyi Györgyné
Kiss Anett Fanni

jegyző
főmunkatárs
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.
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:
89/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014.
november hó 5. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a természetben nyújtott
szociális célú tűzifa támogatás jogosultságai feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés az alpolgármesteri és a képviselői tiszteletdíjakról történő
lemondásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3.) Egyebek
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Határidő : Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az előző képviselő-testület a választások előtti utolsó ülésén úgy döntött, hogy beadja
támogatási igényét a szociális célú tűzifára. 144m3- re adtunk be igényt és 71 m3 fát
ítéltek meg számunkra. Mivel a fát olcsóbban tudjuk beszerezni, mint a támogatás
összege, így többet kell vennünk, hogy a vállalt önerőnket tartani tudjuk. 76 m3
kiosztható fát fogunk venni. A kiosztás feltételeiről megkérem Sótonyi Györgyné
főmunkatársat, hogy számoljon be.
Sótonyi Györgyné főmunkatárs:
Elsődlegesen a lakásfenntartási támogatásban, aktív korúak ellátásában, időskorúak
járulékában részesülők kaphatnak ilyen természetbeni támogatást, valamint azok a
családok, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. Közülük is azokat
kell előnyben részesíteni, akik több feltételnek is megfelelnek. Az igény, amit beadtunk
elég magas volt, a maximálisan kérhető mennyiséget igényeltük meg, ezt nem tudták
biztosítani. A rendelet alapján maximum 2 m3 fát tudna kiosztani a testület, ez összesen
38 család támogatására elegendő. Az önkormányzatnak önrészként 206.420 Ft-ot kell
befizetnie. Sok igény szokott felmerülni, biztosan ki tudjuk osztani ezt a mennyiséget,
ami egyúttal kötelezettsége is a testületnek. Február 15-ig szét kell osztani a
megvásárolt fát.
Török Tiborné polgármester:
A lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára elég magas 71.500 Ft, így sokan tudnak
majd pályázni. Az sem mindegy, hogy mennyien élnek segélyből az adott családban.
Mindenképpen muszáj lesz differenciálnunk. Sajnos tavaly is kért olyan is, aki gázzal
fűt, tavaly volt olyan, akinek megítélte a testület a szociális célú tűzifát, majd arra sem
volt képes, hogy felkuglizza. Ezeket az igényeket ki kell szűrnünk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A képviselő-testületnek arra van lehetősége, hogy megváltoztassa a maximálisan adható
mennyiséget, illetve megvitassa a beadás időpontját.
Török Tiborné polgármester:
Legyen korábban a beadási határidő. November 28-át javaslom.
Éhl Fülöp képviselő:
Készen vannak már a papírok, amik az igényléshez kellenek? Tavaly olyan is kapott fát,
akinek erdeje van. Erre kérdezzünk rá a kérelemben, és csak az kaphasson, aki
lenyilatkozza, hogy erdővel nem rendelkezik.
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Pavelka Béla alpolgármester:
Nagy jelentősége nincs annak, hogy 2 vagy 3 m3 a maximálisan adható mennyiség. A
kérelmek elbírálásakor úgyis látjuk majd a beérkezett igények számából, hogy mennyit
tudunk adni. Ha tavaly ez így működött, akkor most is csináljuk így.
Bakai Tamás képviselő:
A 150%-os jövedelemhatárt nem lehetne lejjebb tenni? A rendeletben még
munkavállalói kiskönyv néven szerepel az alkalmi munkáról szóló igazolás. Ha jól
tudom ez már megszűnt, más van helyette.
Sótonyi Györgyné főmunkatárs:
Ez a szociális törvény által meghatározott szám, a lakásfenntartási támogatásnál
fogyasztási egységre számolunk nem főre, például egy 4 tagú családnál csak 3,5-el
számolunk. A munkavállalói könyvet javítani fogjuk, egyszerűsített munkavállalói
igazolásra.
Török Tiborné polgármester:
Az öregségi nyugdíjminimumon alapul, nem magas ez az összeg.
Éhl Fülöp képviselő:
Én akkor is azt mondom, hogy a saját erdőről nyilatkozzon, aki kéri a fát, ha a
rendeletbe nem is írjuk bele, de a kérelmen nyilatkoztassuk le.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Hogy fogalmazzuk meg pontosan? Attól, hogy valakinek van egy erdeje, vagy van egy
kis közbirtokosságban tulajdonhányada nem biztos, hogy ki is tudja termelni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Talán úgy lehetne legjobban megfogalmazni, hogy „vágásérett fája, erdője van”.
Javaslom, hogy a nyilatkozatot egészítsük ki annyival, hogy „Büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában nyilatkozom, hogy az általam a kérelmen feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek”.
Sótonyi Györgyné főmunkatárs:
Fel foguk tüntetni a kérelmen ezeket a kitételeket.
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:
13/2014 (XI.6.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2014 (XI.6.) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
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2.) Előterjesztés az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakról történő
lemondásról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Már az alakuló ülésen felvetette az alpolgármesterúr, hogy lemondana tiszteletdíjáról a
Hetesen bejegyzett civil szervezetek támogatására. A képviselő-testületi ülés előtt az összes
képviselő és az alpolgármester is lemondott tiszteletdíjáról. Szeretném megköszönni ezt a
gesztust a falu nevében!
Pavelka Béla alpolgármester:
Én valóban elmondtam az alakuló ülésen, hogy le kívánok mondani ebben az évben a
tiszteletdíjamról, és amennyiben lehetséges egy alap létrehozásával az így keletkező összeget
a civil szervezeteknek szeretném juttatni. Én nem szeretnék senki zsebében turkálni, nem
szeretnék nyomást helyezni a képviselő-társaimra. Amennyiben a képviselő-testületi tagok is
csatlakoznának akár két millió Ft is lehet az alapban.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Én csatlakoznék egy civil alap létrehozásához. Mindenképpen le akartam mondani a
tiszteletet díjamról, ezért is nyújtottam be már az ülés előtt a nyilatkozatomat erről. Arra
gondoltam először, hogy a bölcsődés, óvodás iskolás gyerekeket támogatnám belőle, de
támogatom az alap ötletét, amennyiben kiegészül azzal, hogy nem csak a civil szervezetek, de
az önkormányzat intézményei és az iskola is pályázhassanak.
Pavelka Béla alpolgármester:
Persze, én is így gondoltam.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Én már az előző ciklusban is mondtam, hogy lemondok róla. Nem az anyagi vonzata miatt
lettem képviselő. Támogatom az alapot.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Az alap kezelésének részletes szabályait meg kell még határoznunk. Megbeszélhetjük azt is,
hogy negyedévente adunk ki egy bizonyos összeget.
Bakai Tamás, Éhl Fülöp, és Király Lászlóné képviselők szintén támogatják a civil alap
létrehozását, tiszteletdíjukról valamennyien lemondanak, melyet a képviselő-testület ülése
előtt, írásban is jeleztek.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett Török Tiborné
polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
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90/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Pavelka
Béla alpolgármester nyilatkozatát, melyben a részére az Mötv.80 § (2) bekezdése alapján
megállapított tiszteletdíjról, 2014. október 12-től, 2014. december 31. napjáig lemond. Felkéri
a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
91/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Laczóné
Hardi Márta képviselő nyilatkozatát, melyben a részére a Hetes Község Önkormányzatának
12/2014 (X.27.) önkormányzati rendeltének 3§ alapján megállapított tiszteletdíjról 2014.
október 12-től, a nyilatkozat visszavonásáig lemond. Felkéri a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
92/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja
Kurjancsek Zoltán képviselő nyilatkozatát, melyben a részére a Hetes Község
Önkormányzatának 12/2014 (X.27.) önkormányzati rendeltének 3§ alapján megállapított
tiszteletdíjról 2014. október 12-től, a nyilatkozat visszavonásáig lemond. Felkéri a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
93/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Bakai
Tamás képviselő nyilatkozatát, melyben a részére a Hetes Község Önkormányzatának
12/2014 (X.27.) önkormányzati rendeltének 3§ alapján megállapított tiszteletdíjról 2014.
október 12-től, a nyilatkozat visszavonásáig lemond. Felkéri a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
94/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Király
Lászlóné képviselő nyilatkozatát, melyben a részére a Hetes Község Önkormányzatának
12/2014 (X.27.) önkormányzati rendeltének 3§ alapján megállapított tiszteletdíjról 2014.
október 12-től, a nyilatkozat visszavonásáig lemond. Felkéri a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
5

95/2014 (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Éhl
Fülöp képviselő nyilatkozatát, melyben a részére a Hetes Község Önkormányzatának 12/2014
(X.27.) önkormányzati rendeltének 3§ alapján megállapított tiszteletdíjról 2014. október 12től, a nyilatkozat visszavonásáig lemond. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
3.) Egyebek
Pavelka Béla alpolgármester:
Szeretnék érdeklődni a gallyazással kapcsolatban. Az E- on el fogja vinni, amit levágott?
Török Tiborné polgármester:
Az E-on meg fogja oldani. Beszéltem velük.
Éhl Fülöp képviselő:
Össze kellett volna szedetni a közcélú munkásokkal és odaadni az embereknek, akiknek a
fűtés megoldása problémákat okoz.
Török Tiborné polgármester:
Kevés emberünk van most bent, van nekik elég dolguk. Ha valakinek kell, és eltüzeli,
nyugodtan összeszedheti és elviheti. Ez úgy gondolom nem az önkormányzat feladata.
Éhl Fülöp képviselő:
A Petőfi utcában a Duda féle ház előtti meggyfát le kellene vágni. Sok panaszt hallottam ezzel
kapcsolatban.
Török Tiborné polgármester:
Holnap odaküldök valakit.
Bakai Tamás képviselő:
Három kérdésem van, amire szeretnék választ kapni. A falu lakóinak véleményét is szeretném
egyúttal tolmácsolni.
 Lehetne e videó felvételt készíteni a képviselő-testület üléséről, és azt a televízióban a
lakosság elé tárni. Sokan elégedetlenek az önkormányzat zárt működésével és hogy
nem nyilvánosak az ülések. Ezzel a lépéssel nyitottabbá tehetnénk a munkákat.
 A „Hetes” táblák helyével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne- e
kijjebb tenni őket. Azt hallottam, hogy panaszkodnak, hogy Hetes az Ady Endre
utcánál kezdődik a Petőfi utca meg nem is tartozik a faluhoz.
 A harmadik kérdésem, hogy nem lehetne- e, egy buszmegálló táblát kitenni a József
Attila utcába a Csombárd felé vezető úton, mert hozzájuk minden másik buszmegálló
messze van.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A testületi ülések nyilvánosak! Arra bárki bejöhet, kivéve, mikor az Mötv. szabályai szerint
zárt ülést kell elrendelni.
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Török Tiborné polgármester:
Nem szokott senki eljönni az ülésre, szerintem, aki kíváncsi arra, hogy mi miről tárgyalunk
jöjjön el, mindenkit szeretettel várunk!
A buszmegállóval kapcsolatos feladatok nem hozzánk tartoznak. A közút illetve a Volán az
illetékes ez ügyben. Mi nem tudunk intézkedni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Évekkel ezelőtt már egyszer téma volt a testület előtt, hogy kijjebb kellene tenni a Hetes
táblát, mert érkeztek ezzel kapcsolatban panaszok. Valószínűleg most azért került újra
napirendre, mert Jutában kijjebb hozták. Akkoriban megérdeklődtem, hogy milyen eljárás
keretein belül van erre lehetőség. Akkor tudnánk áthelyezni a táblát, ha ott kiépült járda, vagy
közvilágítás található. Ezek közül egyik sincs sajnos a Petőfi utca végén.
Bakai Tamás képviselő:
Közvetlenül a benzinkúthoz nem tudnánk tenni?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ott nincs közvilágítás, az a kút saját világítása.
Török Tiborné polgármester:
Meg fogjuk nézni, hogy mit tehetünk ezekben az ügyekben. A tv felvételhez kérek egy
árajánlatot.
Szeretném még kikérni a véleményeteket a Majori út egyirányúsírásával kapcsolatban is.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Az egyirányúsírás nem feltétlenül jó megoldás. Ha kimegyek hétvégén, nem tudok
visszajönni, mert a másik utat sorompó zárja le.
Bakai Tamás képviselő:
Lámpát nem lehet kitenni? Kicsit drágább megoldás, de megoldaná a problémát.
Török Tiborné polgármester:
Gondoltam már rá én is, de feltorlódnának a kamionok. Térjünk erre a kérdésre még vissza a
következő ülések valamelyikén.
Pavelka Béla képviselő:
A lakosság részéről felmerülő igény, hogy legyenek rendes utcanév táblák.
Török Tiborné polgármester:
Nézegettem már, hogy milyet lehetne rendelni, valóban előfordult már, hogy a lakóparkban a
mentős nem találta az utcát, ezt meg kell oldanunk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A testület megalkotta augusztusban a közterületek elnevezésének, az elnevezések
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló helyi
önkormányzati rendeletét, melyben a lakóknak előírja, hogy a házszámokat ki kell tenni
minden házra, erre egy féléves türelmi időt ad, valamint az önkormányzat számára
kötelezettségként előírja, hogy utcanév táblákat kell két éven belül kihelyeznie. Azért
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hosszabb ez esetben a türelmi idő, mert ennek költségeit a testületnek terveznie kell a
költségvetésbe. Erre a jövő évi költségvetés tervezésekor ügyelni fogunk.
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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