JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13–án 17
órai 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
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.
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:
96/2014 (XI.13.) 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 helyi adórendeletének
megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló
12/2008 (XII.9.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
3.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli,
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló rendeletének megalkotásáról.
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Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
4.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetési
beszámolójáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
5.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletének módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervéről.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő : Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának helyi adórendeletének megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Volt nekünk egyszer már ilyen adónemünk. Aztán valami miatt megváltoztattuk akkor.
Laczóné Hardi Márta:
Abban az esetben, ha átállunk a m3 alapú adóztatásra, az az állampolgár bevallásán
alapul. Az volt vele a problémánk régen is, hogy ezeket a bevallásokat nem tudtuk
leellenőrizni, hiszen nem várható el a két adóügyi ügyintézőtől, hogy járják körbe a
négy települést és mérjék fel a házakat mindenhol. Jelentős bevétel emelkedést pedig az
önkormányzat számára nem hozott. Azonban valóban van pár család, akik számára
méltányosabb lenne ez a típusú adóztatás, mint a mostani, el kell rajta gondolkozni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Önkéntes alapon működik a bevallás, tehát nem tudom, mennyire tudnánk ezt
előzetesen tervezni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Vannak régebbi nyilvántartásaink erre vonatkozóan, hiszen volt már ilyen típusú
adóztatás Hetesen, ezekből lehetne kalkulálni, felmérni a várható bevételeket.
Török Tiborné polgármester:
Vannak olyan emberek, akik nagyon kicsi házban élnek, vagy csak egyedül és erre
hivatkozva méltánytalannak tartják, hogy ugyanannyit fizessenek, mint a nagy több
emeletes ingatlanokért.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Annak is fizetnie kell, aki nem is lakik a házban.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
A korrigált forgalmi érték is bemondás alapján történik, ilyen tekintetben nincs
különbség.
Bakai Tamás képviselő:
Igazolásként bekérhetnénk a lakásbiztosítási kötvényt az önbevalláshoz.
Laczóné Hardi Márta:
Azt nem tehetjük meg. Az egy polgárjogi szerződés keretében fennálló jogviszony,
amely, csak a biztosítóra és a biztosítottra terjed ki. Az csak külön bonyolítja a
helyzetet, hogy a hasznos alapterületet kell figyelembe venni.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Most egyelőre nem változik semmi a rendeletben, fogadjuk el, a többit pedig majd
ráérünk kigondolni, hogy legyen.
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:
14/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (XI.14.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
2.) Előterjesztés a talajterhelés a talajterhelési díjról szóló 12/2008 (XII.9.) számú
önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
Török Tiborné polgármester:
Havi 3m3 volt az a mennyiség, ami után nem kellett talajterhelési díjat fizetni. Ösztönzésként,
hogy az emberek rákössenek a csatornára ezt 2m3-re csökkentettük. Ez évi 24 m3-ert jelent
ennyi van a hatályos rendeletünkben is. Már majdnem mindenki rákötött a csatornára, aki nem
ott már nem is fognak.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Többször voltak már bent emberek, 4-500 ezer forint tartozást halmoztak fel. 1800 Ft/m3 a
talajterhelési díj, ennek mértékét központilag határozzák meg, nem rajtunk múlik. Ezek az
összegek végrehajtásra kerülnek a NAV- hoz, vagy a nyugdíjbiztosításhoz. Sajnos lehetetlen
helyzete hozzuk ezeket az emberek önhibánkon kívül. Amennyiben visszavihetnénk a
mentesség határát 36m3-re, abban az esetben sokan nem halmoznák tovább az adósságukat.
Természetesen az eddig keletkezett hátralékokat ki kell fizetni.
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Akkoriban, mikor megépült a szennyvízmű muszáj volt kapacitást bővítenünk.
Török Tiborné polgármester:
Sajnos a szennyvíz üzemnél is sok a letiltás, nagyok az adósságok. Mióta átvette a DRV
üzemeltetésre, és kikötteti, amennyiben valaki nem fizet, sokkal jobb a fizetési morál, nekünk
ilyen lehetőségünk nem volt.
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 rendeletet alkotta:
15/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2014 (XI.14.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 12/2008 (XII.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
3.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli, és a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
Török Tiborné polgármester:
Ahogy az mindenki számára ismert, házasságot kötni nem csak a hivatal házasságkötő
termében lehet, hanem ki is települhet az anyakönyvvezető egy külső helyszínre. A
házasságkötések időpontja általában hivatali munkaidőn kívülre esik. Az előző rendeletet amit
ezzel kapcsolatban alkotott a testület nem alkalmaztuk, nem kértünk díjat pedig ez jelentős
többletköltséggel járt.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Valóban volt egy ilyen rendeletünk már, és az is igaz, hogy sosem kértünk a házasulóktól
díjat, örültünk, ha volt esküvő.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Volt egy ellenőrzés, amin megállapították, hogy nem alkalmazzuk a rendeletet, és nem kérünk
díjat.
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Úgy tudom nem kötelező díjat megállapítani.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nem kötelező, de akkor az önkormányzatnak magának kell megfinanszírozni.
Török Tiborné polgármester:
Egy esküvő megtartása többletköltséget jelent az anyakönyvvezetőnek, el kell mennie
fodrászhoz, ők hozzák a virágdíszeket, pezsgőt kell vennünk, a ruhapénz is megszűnt, mert
nem volt rá keret. Állapítsuk meg ezeket a díjakat, amelyek úgy gondolom nem olyan
magasak, ami megterhelné a házasulandókat.
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 rendeletet alkotta:
16/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014 (XI.14.) önkormányzati
rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
4.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetési
beszámolójáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs
Török Tiborné polgármester:
Megkérném Turcsek Évát, hogy mondjon egy két szót a költségvetésünkről.
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
Mivel vannak új képviselők, így elmondom, hogy hogyan kell nézni ezeket a
táblázatokat, amiket kiküldtünk. Az első oszlop tartalmazza az eredeti előirányzatot, ez
mindi az eredeti költségvetést jelenti, amit a testület elfogadott. A második a módosított
előirányzatot tartalmazza, a harmadik pedig a teljesítést, azt hogy hogyan állunk. Van
valami kérdés ezzel a táblázattal kapcsolatban?
Laczóné Hardi Márta:
A bölcsődénél már látom megérkezett a normatíva. Az óvodára még nem kaptuk meg?
Még csak 9%-os a teljesítése.
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Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
De megkaptuk, csak az az igazság, hogy Hetes el van maradva a Társulás felé fizetendő
hozzájárulással. December 31-ig kell átadnunk, át is fogjuk, csak próbáljuk úgy
finanszírozni az intézményeket, ahogy szükségük van rá.
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 határozatot hozta:
97/2014 (XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
1.) Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2014. évi III. negyedévi beszámolóját, amelyet az alábbi tartalom szerint:
330.825 e Ft módosított kiadási főösszeggel, valamint 226.452 e Ft teljesítéssel
330.825 e Ft módosított bevételi főösszeggel, valamint 199.280 e Ft teljesítéssel
jóváhagyólag elfogadja.
2.) Hetes Község Önkormányzata megtárgyalta az Ezüstjuhar Szociális Központ 2014.
évi III. negyedévi beszámolóját, amelyet az alábbi tartalom szerint:
112.179 e Ft módosított kiadási főösszeggel, valamint 82.856 e Ft teljesítéssel
112.179 e Ft módosított bevételi főösszeggel, valamint 86.511 e Ft teljesítéssel
jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
5.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletének módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
Az intézményekkel együtt minden bent van ezekben a táblázatokban. Az óvoda nincs,
mert az a társulás intézménye.
A normatívát az óvoda után mi kapjuk, de nem az irányításunk alá tartozó szerv. Mi
utaljuk át a társulásnak az összeget, ezzel kétszeres a bankköltség. A bevételben az
alábbi változások történtek:
• Központilag kaptunk emelést a Szociális Központra, valamint bérkompenzációt
a foglalkoztatottak bérére.
• Pályáztunk a Szeretlek Magyarország! rendezvényre, melyre kaptunk
támogatást.
• Elszámoltunk a tavalyi évi normatívával, kaptunk még 600 ezer Ft-ot.
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•

A nyugdíjas otthon vonatkozásában nem állta meg a helyét a tavaly megigényelt
normatíva így azt vissza kellett fizetnünk.
• Az Önhiki-t beterveztük, de aztán nem biztos, hogy kapunk egyáltalán
bármekkora összeget.
• A szennyvízüzemnél igénybevettem a pénzmaradványt, de ez csak számszaki
változtatás.
Ennek természetesen meg van a kiadási oldala is. A dologi kiadásokat is meg kellett
emelni, 17.000 Ft-tal lett több az Eper program bevezetésével.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A képviselői tiszteletdíjakból létrehozandó Alap még azért nem szerepel ebben a
költségvetésben és beszámolóban, mert ez még szeptember 30-ai teljesítéssel van
számolva.
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 rendeletet alkotta:
17/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2014 (XI.14.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014 (III.04.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
6.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervéről.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A tavalyi évben is történetek ellenőrzések a társulás keretein belül. A szabályzatainkat
ellenőrizték és mindent rendben találtak. Jövő évben az adót szeretném ellenőriztetni,
mert az egy kiemelten fontos terület és az elmúlt években nem ellenőriztettük.
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 határozatot hozta.
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98/2014 (XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi
belső ellenőrzés feladatkörében eljárva az adóügyet kívánja ellenőrizni.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: 2014. november 30.

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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