JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28- 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
Turcsek Éva
Kiss Anett Fanni

jegyző
pénzügyi 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:
1/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
január hó 28. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
rendeletének módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
2.) Előterjesztés az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
3.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi munkatervéről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
4.) Előterjesztés a települési értéktárról.
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Előadó: Török Tiborné polgármester
5.)Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati
Társuláshoz új tagok csatlakozásának jóváhagyásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Előterjesztés a polgármesteri végkielégítés fedezetéül szolgáló biztosítás
megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
7.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő- testületének Ügyrendi
Bizottságának ügyrendjéről.
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi bizottság elnöke
8.) Egyebek
Határidő : Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Felkérem Turcsek Évát, hogy mondjon egy két szót hetes Község 2014. évi
költségvetésének utolsó módosításáról.
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
Az eredeti előirányzat 310.588.000 Forint volt, ez végül 326.000.0000 Forintra
módosult. A választásokra kaptunk 4 millió forintot, de ezt természetesen el is költöttük
rá, el kellett vele számolni. 2.800.000 Forint a Szociális Központ pénzmaradványa.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Pontosan mennyi a szabadon felhasználható tartalékunk?
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
A táblázat alapján, durván 20 millió Forintról beszélhetünk, ez azonban terhelt
Leutalták már a januári normatívát, le kell vennünk belőle a januári béreket az már 8
millió Forint. Ide jön még a tiszteletdíjból származó összeg, melyről a testület
lemondott. azt kell mondanom, hogy ami igazán tartalék az körülbelül 7 millió Forint.
Török Tiborné polgármester:
Ebből azóta már kifizettünk 1.6 millió Forintot a padkanyesésért, viszont visszajön a
polgármesteri életbiztosításból származó pénz, 1.3 millió Forint, így nagyjából
kiegyenlíti egymást ez a két összeg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (III.4.) módosításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.

2.) Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A tiszteletdíjakból létrehozott alappal kapcsolatban felmerült egy ötlet mely szerint
bizottságot hozna létre a testület. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani.
Amennyiben alapítványt kíván támogatni az önkormányzat az nem átruházható hatáskör, így
abban az esetben csak a képviselő-testület dönthet. A másik probléma, hogy a bizottságnak
nem lehet tagja az alpolgármester. A rendelet, amely a testület elé beterjesztésre került
szolgálja azt a célt, hogy a civil szervezeteket törvényes kereteken belül támogatni tudja az
önkormányzat.
A rendelet mellett van egy kérelem nyomtatvány azt kell benyújtania annak a szervezetnek
aki támogatást kér.
Pavelka Béla alpolgármester:
Mi a tiszteletdíjunkból, csak a helyi civileket kívánjuk támogatni. A pályázati kiírás csak
nekik fog szólni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ez a rendelet csak lehetőséget ad arra, hogy támogassuk őket nem kötelező.
Török Tiborné polgármester:
Máskor is szoktunk adni 5-10.000 Forintot évente a vakok és gyengén látóknak, a siketeknek
és a Down kórosokat támogató alapítványnak is.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Pályázatot, csak a helyiek adhatnak be, a kiírással leszűkítheti a testület rájuk. Kérelmet
viszont más civil szervezet is beadhatja.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett Török Tiborné
polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás- átvételéről.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
3.) Előterjesztés a települési értéktár létrehozásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Korábban már egyszer úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem kíván élni a települési
értéktár létrehozásának lehetőségével. Ezt a döntésünket azonban bármikor
megváltoztathatjuk. Elvileg lehet majd pályázni azoknak a településeknek, akik települési
értéktárral rendelkeznek. Az ötlet Pavelka Béla alpolgármester úrnak köszönhetően került
ismételten napirendre. A bizottság minimum háromtagú.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Amennyiben a megalakítás mellett dönt a testület, arról is kellene dönteni, hogy kik legyenek
a tagjai. Olyan szakembereket kellene választani, akik történész, levéltáros, népművelő vagy
hasonló végzettséggel rendelkeznek és elkötelezettek a falu értékeinek megőrzése iránt. .
Pavelka Béla alpolgármester:
Én már gondolkoztam ezen és előzetesen is megkérdeztem két embert, hogy vállalnák e. Az
egyik Bradánovicsné Csere Ildikó, iskolánk pedagógusa, aki rendszeresen színvonalas
műsorokat szervez a közért. Népzenei elkötelezettsége közismert. A másik tag Kiss Anett
lehetne, történész végzettséggel is rendelkezik, így a helyi történeti kutatásokban haszonos
lenne a végzettsége. Mind a ketten vállalták a felkérést.
Bakai Tamás képviselő:
Javaslom, hogy mivel ez a te kezdeményezésed volt, legyél te a bizottság harmadik tagja. Ha
fenn tudjuk tartani akkor javaslom, hogy alakítsuk meg ezt a bizottságot.
Pavelka Béla alpolgármester:
Amennyiben a testület megszavazza és elvállalom.
Éhl Fülöp képviselő:
Bank Lajos bácsit felkérhetnénk tiszteletbeli tagnak. Korára való tekintettel már nem lenne jó
rá ekkora terhet rakni, tanácsadóként nagyon hasznos lenne az a tudás, amelynek ő birtokában
van.
Pavelka Béla alpolgármester:
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Rendben, őt is meg fogom keresni ez ügyben.
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:
2/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy élni kíván a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2003 (IV. 16.) Korm.
rendeletben foglalt Települési Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével az alábbi
három tag részvételével azt megalakítja:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Somogy Megyei
Közgyűlés elnökét.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság
tagjává választja az alábbi három személyt:
• Bradánovicsné Csere Ildikó (7432 Hetes Vikár Béla sz. alatti lakos)
• Kiss Anett Fanni (7432 Hetes Petőfi Sándor u. 42. szám alatti lakos)
• Pavelka Béla (7432 Hetes Rákóczi Ferenc u. szám alatti lakos)
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
4.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának Munkatervéről
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Ez a munkaterv nagyjából rögzíti azokat a kötelező feladatokat, amelyek miatt biztosan
össze kell ülnünk. Nyilván bővülni fog.
Pavelka Béla alpolgármester:
Tetszik ez a havi bontás. Jó, hogy gyakran fogunk találkozni.
Török Tiborné polgármester:
5

További hozzászólás nem érkezett. a polgármester szavazásra bocsájtja a 2015. évi
munkatervről szóló előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
4/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Hetes Község
Önkormányzatának 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést és azt jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Azonnal
5.) Előterjesztés a polgármesteri végkielégítés fedezetéül szolgáló biztosítás
megkötésére.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Az előző ciklusban is volt ilyen biztosítás kötve a polgármesteri végkielégítés
fedezésére. Megkérdeztem a többieket, Várdán az András már megkötötte, Csombárdon
nem kell kötni, mert ott társadalmi megbízatású a polgármester.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ez a konstrukció 2020. január 1-ig szól. 503 712 ezer Forintot kellene addig befizetni
minden évben. Van erre ennyi pénzünk? Ha van akkor kössük meg. Egyfajta elő
takarékosságnak is megfelel. Hiszen a ciklus végén vagy visszakapjuk a pénzt, vagy
kifizetjük a végkielégítést.
Török Tiborné polgármester:
Igen, ennek a ciklusnak a végén is így történt és az önkormányzat visszakapott 1,3
millió Forintot. Akkor kevesebb összeget fizettünk.
Bakai Tamás képviselő:
Szerintem az inflációkövetés miatt ez csak az induló összeg. Lesz ez még több is.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett. a 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 meghozta az alábbi határozatot:
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5/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Allianz
Kincstár Megtakarítási Program keretein belül Török Tiborné polgármester számára
biztosítást köt, a polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása
érdekében. Az önkormányzat havonta 41 976 Ft befizetésre vállal kötelezettséget a
biztosítási tartam ideje alatt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
biztosítás megkötésére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
6.)Előterjesztés a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati
Társuláshoz új tagok csatlakozásának jóváhagyásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A Somogyjádi Belső- Ellenőrzési Önkormányzati Társulásban új tagokat kívánnak
felvenni. Ezt a testületnek jóvá kell hagyni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A tavalyi évben 225.000 Ft tagdíjat fizetett Hetes, idén 219.269 Forintot kell átadnunk
ennek a feladatnak az ellátására minimálisan, de olcsóbb is lett az új tagok belépésével.
Jelenleg 1 fő belső ellenőr van, aki már egyedül nem tudja ellátni a feladatokat, így az új
településeken egy vállalkozó látja el a feladatokat.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett. a 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 meghozta az alábbi határozatot:
6/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Juta, Magyaregres,
Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő Községi Önkormányzatok 2015.január 01.-el
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzanak.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
7.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat képviselő- testületének Ügyrendi
Bizottságának ügyrendjéről.
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi bizottság elnöke
Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi bizottság elnöke:
Törvényben és az SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségnek kell eleget tennünk az
által, hogy meghozzuk az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjét. E dokumentum alapján fog
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ülésezni a bizottság. Rögzíti a feladatainkat, melyek közül talán a legfontosabb a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség koordinálása. A bizottság az SZMSZ-ünkben
szabályozott módon költségvetés véleményezésével kapcsolatban is hatásköröket
kapott.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett. a 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 meghozta az alábbi határozatot:
7/2015 (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyólag
elfogadta Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének Ügyrendi Bizottságának
Ügyrendjét a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerinti tartalommal.
Felelős: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: Értelem szerint
8.) Egyebek
8.1.) Tájékoztató a Start-munka programról.
Török Tiborné polgármester:
Startot meg kellett csinálni. Eddig úgy néz ki, hogy nem fogják visszadobni. Ráépülő
programot kellett kitalálnunk. Hetesen a járdák állapota nagyon rossz pár utca
kivételével szinte mindenhol. Az állami költségvetésből lehet majd pályázni a járdák
felújítására is. Árajánlatot kértem a Petőfi utcára is. 5.357.000 Ft lenne az egyik oldalon
a járda. 16 kapubeállóval. Ha megtudnánk csinálni közmunkával a Startban, akkor lehet,
hogy olcsóbb lenne. Térkő burkolatos megoldásra adtuk be a pályázatot. 1 milliót
kapunk a dologi kiadásokra, 200 ezer forintot munkaruhára, a többit nekünk kellene
hozzátenni. Először sima betonra gondoltam, de nem lehet sózni sem és hamar tönkre
megy.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Én is azt mondom, hogy jobb a térkő. Sózni sem lehet, meg ha valami gond van vele,
akkor fel lehet bontani és újra lerakni. A beton viszont ha tönkremegy nem tudunk vele
miit kezdeni.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Ez a 16 kapubejáró megütötte a fülemet. Nem kevés az egy kicsit. Biztos, hogy több hát
van azon az oldalon a Petőfiben.
Király Lászlóné képviselő:
34 ház van azon az oldalon ez biztos, 35-ig megy a házszám, de 2-vel kezdődik, és
nincs külön páros-páratlan oldal.
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Jó ötlet közmunkában megcsinálni azt a járdát, legalább a faluban is látnák, hogy a
közmunkások dolgoznak. A megítélésüknek jót tenne. Kellene viszont egy ember, aki
irányítja őket.
Török Tiborné polgármester:
Akár megbízási díjjal is vehetnénk fel egy szakembert. Illetve beszélnünk kell majd a
Kombi Bt. szerződéséről is, amely lejárt, ha újra kötjük, akkor ennek keretein belül az
Anikót is kiküldhetnénk őket felügyelni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Anikó ügyes, és elég erélyes is, nem félek tőle, hogy nem tudna velük bánni, de ő nem
lesz itt reggel-este, hogy rájuk pillantson, ha kell.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Boda Anikó szerződését felül kell vizsgálni. Egy átalány díjas szerződést szeretne kötni
havi 70.000 Forintért. A következő testületi ülésen a képviselőknek is behozzuk a
szerződést, hogy megnézhessék.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Visszatérve az előző témára, inkább egy jó kőművest kellene keresnünk, akinek
tekintélye van.
Pavelka Béla alpolgármester:
Szerintem mindenképpen olyan embert kell találnunk, akit megfizetünk. Lehet, hogy
valaki elvállalná, csak azért, hogy segítsen, de ő a közmunkásokkal történő első
összezörrenés után felállna.
Török Tiborné polgármester:
Ezen még ráérünk gondolkozni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Pár dolog lenne, amit fel szeretnék vetni, és amiről szeretném, ha beszélnénk.
Először is szerintem minden falunak fontos részét képezik az utca névtáblák, nálunk
azonban nincs ilyen, ami jelentősen nehezíti a tájékozódást azok számára, akik nem
ismerősek Hetesen. Tájékoztatásként kértem árajánlatot. 3800 FT+ ÁFA összegért
csinálnak meg egy táblát, amely 60X20 cm műanyag címerrel ellátott. Az állványozást a
közmunkások meg tudnák oldani. Szeretném, ha ezt a 200 ezer Forintot előre
elkülönítenénk, hogy meg tudjuk csinálni.
A második felvetésem az lenne, hogy meg kellene próbálnunk a lakóparkba életet
lehetni. Az intézményeinkben is több lehetne a gyerek, ha sikerülne ide családokat
csábítanunk.
A harmadik kérdésem az lenne, hogy a falubuszt heti egy alkalommal tudnánk e
biztosítani betegszállítás céljára a nyugdíjasháznak. Ezzel elkerülhetnénk, hogy
kétnapos felügyeletet kelljen biztosítani a betegeknek. A betegszállító igénybevétele
nagyon körülményes.
Szeretném felvetni továbbá a hivatalon belül egy pályázatfigyelő csoport létrehozását is.
Több szem többet lát alapon eredményesebben találnánk rá a megfelelő pályázatokra.
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Továbbá szeretném megkérdezni, hogy nem tudnánk-e a Klikkel beszélni, hogy a buszt
jutányosabban adják oda a focistáknak, ne tisztán piaci alapon. Ennyit tegyünk meg
értük.
Török Tiborné polgármester:
Kérjük be Várföldi Attilától, hogy most pontosan mennyit fizetnek most.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A lakóparki telkek értékesítéséről a következő testületi ülésre készítünk egy
előterjesztést, és meg tudja tárgyalni a testület. Az utcanév táblákat meg kell beszélni a
pénzügyessel, hogy tervezze be a költségvetésbe.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A már a tiszteletdíjunkból összegyűjtött összegből nem lehetne fedezni?
Pavelka Béla alpolgármester:
Ha van rá más forrás, akkor azért ne erre fordítsuk a pénzt.
Török Tiborné polgármester:
A betegszállítással kapcsolatban már beszéltem a Piroskával. Előfordult már olyan is
heti 2 betegszállításra is szükség volt. De olyan is volt, hogy egyre sem. Megígérte,
hogy csinálnak egy kimutatást, a feladatokról, a kíséretről az otthon gondoskodna.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A pályázatfigyelő munkacsoportot létrehozhatom a hivatalon belül, de 9 ügyintézőből
csoportot kialakítani nem tudom mennyire ésszerű. Mindenki figyelte eddig is a
pályázatokat a különböző rendszerekben, az interneten. Ebben az évben előreláthatólag
csak egy pályázati lehetőség lesz az utak fenntartására, ezt mindenképpen be kell
adnunk, de várhatóan nagyon nagy lesz a túljelentkezés.
Pavelka Béla alpolgármester:
Jó lenne az egyesületek irányában is kiterjeszteni ezt a pályázatfigyelést.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ezt nem fogjuk tudni bevállalni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nem a pályázat megírására, csak a kínálkozó lehetőség jelzésére gondoltam.
Szeretnék még egy témát felvetni, mégpedig a „falu kutyájának” sorsát. Én is nagyon
szeretem az állatokat, de Bercivel valamit kezdenünk kell, mert sajnos a saját
szememmel is láttam, hogy megtámadott valakit. Ha mi nem teszünk ez ellen semmi
jogunk nem lesz másokat megbírságolni, azért mert kóborolni hagyja a kutyáját.
Török Tiborné polgármester:
Én megpróbálom Bercit befogadni, de sajnos nagyon nehéz vele, megszokta a szabad
életet és ragaszkodik hozzá. Be fogom oltatni és chippeltetni. A bicikliseket valóban
nem szereti, de másokat még sosem támadott meg.
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Bakai Tamás képviselő:
Nekem is lenne egy felvetésem, amiről szeretném, ha beszélnénk. Szeretnénk pár
fiatallal közösen egy kulturális egyesületet alapítani. Szeretném kikérni a
véleményeteket arról, hogy mit gondoltok? Mennyire lenne működőképes egy ilyen
egyesület?
Török Tiborné polgármester:
Milyen célterületet ölelne fel ez az egyesület?
Bakai Tamás képviselő:
Hagyományőrzés, szabadidős tevékenységek, sport, oktatás, közösségi programok vetődtek
fel eddig.
Török Tiborné polgármester:
Az mindenképpen pozitívum, hogy kiszélesednének a pályázati lehetőségek.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Lehetne egy együttműködési megállapodás a civil szervezetek között.
Pavelka Béla alpolgármester:
Esetleg az önkormányzatnak lehetne egy bizottsága, amely a civil szervezetek koordinálásával
foglalkozik.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nem lehet erre a feladatra alakítani, nem mondhatja meg az önkormányzat nekik, hogy mit
csináljanak, nem lehet az önkormányzat ilyen befolyással rájuk.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nem erre gondoltam, csak hogy össze fogja őket.
Török Tiborné polgármester:
Tamás, amennyiben szeretnétek, akkor el lehet gondolkozni rajta, de ehhez nem kell
feltétlenül az önkormányzat.
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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