JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1–jén 15 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
Kéhlerné Baracsi Piroska
Kiss Anett Fanni

jegyző
intézményvezető
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:
99/2014 (XII.1.) 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 az Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasházában
státusz engedélyezésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
2.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett
igények elbírálásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kéményseprő- Mester Kft. beszámolójáról,
valamint a díjajánlatáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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4.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a képviselők vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségéről.
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
5.) Egyebek
Határidő : Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés az Ezüstjuhar Szociális Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasházában státusz
engedélyezésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A Szociális Központ dolgozói osztott munkakörben dolgoznak 5,5- 2,5 óra
megosztásban. A takarítást, mosást, és az egyéb technikai dolgokat amennyiben tudjuk
megoldjuk a közmunkaprogramba, erre azonban nincs garancia hogy mindig kapunk
embereket. 3 fő státusz létrehozásáról lenne szó, amit a kincstár finanszírozza.
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
Már nem az ellátottakra kapjuk a pénzt, hanem a szakmai dolgozók bérfinanszírozása
valósul meg. Kizárólag a szakmai dolgozókra terjed ki, így hatszor öt és fél órával kell
számolnunk, mert a maradék 2,5 órában nem végeznek szakmai tevékenységet. A
szakmai előírások szerint lehetne takarítói státuszunk is, de most nincs mert megoldjuk
ezzel az osztott munkakörrel, valamint a közmunkaprogramokkal. Így azonban
folyamatos munkát végezni nehéz. szakmailag nem jó munkavégzést nem tudom
elfogadni, e miatt meg is kell válnunk ápolóktól. A szociális ágazatban azonban nagyon
kevés a fizetés, ezzel is tisztában vagyok. Nehéz így építkezni, ha még a
szociálisgondozóink sincsenek rendesen nyolc órában szakmai munkakörben
foglalkoztatva.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Akkor a szakdolgozók, ha jól értem visszaállnak 8 órára, és veszünk fel technikai
dolgozót is már decembertől?
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
Nem, csak januártól.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ha az ez évi bázist nézik, akkor már késő lesz januárban. Van erre pénzügyi
fedezet?
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
Volt egy ellenőrzésünk. Azt mondták, hogy már nem ezt az évet nézik. Változott a
finanszírozás, de van bizonytalanság.
Török Tiborné polgármester:
El kell menni az Államkincstárhoz és segítséget kell kérni.
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Bakai Tamás képviselő:
Én azt mondom, vegyünk fel őket inkább december végén és bukjunk pár napi bért,
mint kockáztassunk és januárra hagyjuk.
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
Valószínű, hogy a teljesítést fogja nézni, vagy a statisztikai létszámot.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Senki nem fog adni olyan írásos véleményt, a Kincstárból, amely eligazítana minket
hitelt érdemlően. Az a legbiztosabb szerintem is, ha már december végén állományban
vannak.
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:
100/2014 (XI.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ezüstjuhar Szociális
Központ Ezüstjuhar Nyugdíjasházában a dolgozói létszám 3 státusszal (1 konyhai
dolgozó, 1 fő mosodai dolgozó és 1 fő takarító) való megemeléséhez.
A Képviselő-testület az engedélyezett új álláshelyek betöltését 2014. december 30.
nappal hagyja jóvá.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető
Határidő: 2014. december 30.
2.) Előterjesztés a BURSA Hungarica
beérkezett igények elbírálásáról.

Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázatra

Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Mint ahogy az előterjesztésben javasoltam két tanulónak adjunk kicsit nagyobb mértékű
támogatást, náluk az egy főre jutó összeg kevesebb és ismerjük a helyzetüket, az egyik
családban tartósan beteg gyermek van, a másik pályázó pedig félárva.
Pavelka Béla alpolgármester:
Ha a költségvetés elbírja én elfogadom a javasolt összegeket.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
190.000 Ft-ba kerül ez összesen az önkormányzatnak.
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Támogassuk a fiatalokat tanulmányaikban!
Bakai Tamás képviselő:
Annak idején én is kaptam BURSA támogatást az önkormányzattól, úgy érzem akkor nem
voltam rá jogosult, így most szeretnék a szavazástól tartózkodni.

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 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
101/2014 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan részt vesz
és megtárgyalta a „2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” tárgyú
előterjesztést.
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtandó támogatás mértékét az alábbiak szerint
jóváhagyta:
•
•
•
•
•

Fülöp Gábor (7432 Hetes Fűzfa u. 37. szám alatti lakos)- 3000 Ft
Szmolenszki Franciska (7432 Hetes Vikár Béla u. 58 szám alatti lakos)- 5000 Ft
Patcai Katalin (7432 Hetes, Petőfi u. 43. szám alatti lakos)- 5000 Ft
Potó Alexa (7432 Hetes, Sétáló u. 9. szám alatti lakos)- 3000 Ft
Kozma Stefánia (7432 Hetes Ady Endre u. 13. szám alatti lakos)- 3000 Ft

Felelős: Török Tiborné polgármester,
Határidő: 2014. december 21.
3.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kéményseprő- Mester Kft. beszámolójáról,
valamint a díjajánlatáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Megkaptuk a jövő évi árajánlatot a kéményseprőktől.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ha jól látom, semmi nem változik, csak az, hogy a vegyes tüzelésűeket csak egyszer kotorják
ki.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
A rezsicsökkentés miatt nem is emelkedhetett volna a díj. Így rendeletet módosítanunk nem
kell.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Nem is csinálnak semmit. Egész nap őket kell várni, hogy mikor jönnek kotorni.
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:
102/2014 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy
Kéményseprő- Mester Kft. 2014. évről szóló beszámolóját, valamint a 2015.január 1jétől alkalmazandó díjajánlatot és azt jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester,
Határidő: Azonnal
4.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a képviselők vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségéről.
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi bizottság elnöke:
Minden önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon köteles a
Mötv. szabályai szerint vagyonnyilatkozatot tenni. Az önkormányzati választások 2014.
október 12-én voltak, így a vagyonnyilatkozat tételre előírt határidő november 11-én
lejárt. Minden képviselő teljesítette vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, melyeket
az Ügyrendi Bizottság nyilvántartásba vett.
Képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette az Ügyrendi Bizottság elnökének
tájékoztatóját a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.
5.) Egyebek
Pavelka Béla alpolgármester:
Pár dolog miatt szeretnék felszólalni. A Rákóczi Ferenc utca végén áldatlan állapotok
vannak. Nagyon nagy a sár. Én megéretem a gazdákat, hogy dolgozni akarnak, de mi
szenvedjük meg.
Szeretném megkérni a képviselőket, hogy gondolkozzanak azon is a következő ülésig,
hogy mit szeretne megvalósítani a következő 5 évben.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ezért készül a gazdasági program. Az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül kell
megcsinálni, így ez majd csak április körül lesz aktuális.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nem kell szerintem a határidőt megvárni. Felül kell vizsgálni a pályázati lehetőségeket
és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy miből tudunk pénzt előteremteni. Jobban kell
hajtanunk ezekért a lehetőségekkel. Végezzük rendben a mindennapi munkákat ülésről
ülésre, de nem szeretném, ha szégyellnem kellene magam a ciklus végén, azért, hogy öt
év elmegy úgy, hogy nem csináltunk semmit.
Szeretném kezdeményezni azt is, hogy üljünk le a civil szervezetekkel és
kezdeményezzünk párbeszédet. A rendezvényeket mindenképpen össze kellene
hangolni, hiszen bizonyos időszakban egymást érik a különböző bulik, meg kellene
beszélni, hogy ki, mikor, és mit tart.
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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