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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 13- án 11 órai 
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Éhl Fülöp képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán  képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs 
 Kiss Anett Fanni jegyzőkönyvvezető 
  
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van. 
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Laczóné Hardi Márta és Bakai Tamás képviselők 
előzetesen jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 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: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
8/2015 (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
február hó 13. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1.)  Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről.  
      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
     hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszeruéssel történő 
     kiválasztásáról.  
     Előadó: Pavelka Béla alpolgármester 
          
3.)  Előterjesztés a Hetesi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadásáról.    
      Előadó: Pavelka Béla alpolgármester 
 
4.) Egyebek 



2 
 

     Határidő : Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester  

   
Török Tiborné polgármester: 
Át kell adnunk pénzt az intézményeinknek szinte kivétel nélkül. A nyugdíjasház eddig 
nagyon jól gazdálkodott, oda egyenlőre nem kell. Ezeket a pénzeket be kell terveznünk, 
még akkor is, ha most elsőre elég soknak tűnik, ha nem lesz rá elég fedezet nem fogjuk 
úgysem átadni. 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:  
Az átadandó pénzeszközök közül a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központnak átadandó 
összeg okozza a legnagyobb fejtörést. Nem tudják megmondani, hogy mennyi lesz az 
átadandó, sőt még csak az sem tudjuk, hogy a tavalyi évre mennyit kell átadnunk. Azt 
mondták tervezzük az elmúlt évhez képest, de 2014-re sincs adatunk, 2013.-ban pedig 
nem kellett átadnunk a normatíván felüli összeget.   
 
Török Tiborné polgármester: 
Sajnos a mi családsegítőnk, csak Hetest és Csombárdot látja el, és az életkora miatt a 
bére is magas, a két település lélekszáma pedig kicsi, így nem jövünk ki a normatívából, 
ezért kértem a központ vezetőjét, hogy adjon neki még egy települést, hogy arányosabb 
legyen a teherviselés.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ez még csak egy előzetes költségvetés tervezet, még nem véglegesek a számok benne, 
lehet eltérés még. 
 
Török Tiborné polgármester:     
Az iskolai-óvodai étkeztetés is az önkormányzat feladata, ebből Csombárdra tudunk 
hárítani egy kis összeget a gyerekszám arányában, de a bejáró, körzeten kívüli gyerekek 
étkeztetését Hetesnek kell megfinanszíroznia.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Arról a tervről van már valami hír, hogy ingyenesség akarják tenni az óvodai-általános 
iskolai alsósok étkezését?   
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Az tény, hogy már most is nagyon támogatja az étkeztetést a szabályozás.  
 
Török Tiborné polgármester: 
A szociális támogatások rendszere is átalakul. Megváltozik a finanszírozása, bizonyos 
segélyek, ha jól tudom a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás átkerül a járásokhoz.  
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
A szociális rész egy nagy fehér foltot képez egyenlőre. 6.800.000 Ft-ot kapunk rá.  
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Török Tiborné polgármester: 
Erről még rendeletet kell alkotnunk ebben a hónapban. Ígéret szerint 100%-os 
támogatást fogunk rá kapni.    
 
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Az fht. és a rendszeres szociális segély átkerül a járáshoz, valamint a lakásfenntartási 
támogatás esetén, aki még a tavalyi évben igényelte annak az idei évben a lejáratig 
folyósítanunk kell, akinek idén lett megítélve annak február 28-ig lehetett csak 
megállapítani. Erre az időszakra le lehet majd hívni ezt az összeget. 
 
Török: Tiborné polgármester 
Benne van a civil szervezetek támogatása is.180 ezer Forintot terveztünk be erre a célra, 
de ebben az iskola is benne van, akinek nagyobb összeget szoktunk adni. Azt el kell 
mondanom, hogy kirészleteztettem Évával, hogy mennyibe kerül nekünk a sportkör 
támogatása évente. Ha mindent kiszámláznánk a fűtést, a villanyt a fűnyírást, és 
hozzátennénk a pénzbeli támogatást akkor kijön egy körülbelül 1 millió Forintos összeg. 
Úgy érzem, hogy a sportkör támogatása aránytalanul magas a többi civil szervezethez 
képest. Nem kötelező feladatunk fenntartani, normatívát nem kapunk rá. Ráadásul már 
többször is hallottam, hogy mi nem támogatjuk megfelelően a sportkört.  
A 33-as helyrajzi számú út hitelének törlesztésére is be kellett terveznünk a részletek 
kifizetését.  
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Az óvodához gyermekarányosan 4.648.000 Forintot kell átadni 33 gyermek után. a 
pedagógus béremelés következtében magasak a bérek az óvodában.  17 millió forintot 
kapunk a bérekre, ehhez képest a valóságban 19.444.000 Forint megy el a bérekre, 
amihez még jön 5.176.000 Forint közteher.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
És a különbözetet nekünk kell megfizetni? 
 
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
Igen, és ha ránézünk erre a táblára, látjuk, hogy szinte csak a bérek vannak betervezve, 
csak a bérek elviszik az egész költségvetést. A bölcsődéhez is kell hozzátenni 7 milliót 
forintot. Kötelező fenntartanunk, reméljük, hogy több gyerek lesz, de egyenlőre, csak 14 
gyerekre kértem le a normatívát, ugyanis az a finanszírozás sajátossága, hogy ha egy 
gyerek egy hónapban 10 napnál többet hiányzik, akkor úgy veszik, mintha egész 
hónapban nem lett volna bent a létszámban és nem finanszírozza.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
8 fő a személyzet 14 gyerekre?  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Nem szeretném, hogy bárki is elveszítse a munkáját, de ennyi gyerekhez sokan vannak. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Célunk nem az, hogy bárkit is elküldjünk, az mindig fájdalmas lépés, de ha ilyen 
drasztikusan csökken a gyermek létszám, akkor el kell gondolkoznunk rajta.       
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Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs: 
2 fő az étkeztetésre csak határozott időre, egy évre van felvéve a finanszírozás eddig 
lehetővé tette, hogy erre plusz embert alkalmazzunk.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A hivatalra is kell átadni pénzt, a négy önkormányzatnak, nem jövünk ki a 
normatívából. Először minden önkormányzatnak el kell fogadnia a saját költségvetésébe 
betervezett összeget, ez után lehet a közös hivatalét elfogadni, a január 26-án tartandó 
közös testületi ülésen. A tavalyi évi költségvetés 43 millió Forint volt, de ebben benne 
volt a választásokra kapott pénz is, amit el is költöttünk arra a feladatra. Kifizetésre 
került egy jubileumi jutalom, ami majdnem 1 millió Forint volt, és a jövő évben is 
esedékes lesz két kolléganőnek is. A bér emelkedett az átsorolások miatt, 4 fő fog 
magasabb fizetési fokozatba kerülni idén. Hetesnek 1.851.000 Forintot kell hozzátenni a 
Hivatal költségvetéséhez. A dologi kiadásainkat szinte a nullára redukáltuk. Egy 
szerződésünk van ami még élő. 
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Mik az előjelek? A három másik település el fogja fogadni? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A polgármesterekkel már egyeztettem, mindannyian elfogadták, a közös testületi ülésen 
megtárgyalhatja a négy képviselő-testület is. 
 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés nem merült fel, a polgármester 
szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
9/2015 (II.13.) képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett Hetes Község 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetését, és az első fordulóban 

299.855 bevételi és 

299.855 kiadási 

főösszeggel, jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  

12:30 perckor Török Tiborné polgármester halaszthatatlan önkormányzati ügy intézése miatt 
távozott. Az ülés vezetését Pavelka Béla alpolgármester veszi át. 

2.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 
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egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel 
történő kiválasztásáról.  
 
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester  
          
Pavelka Béla alpolgármester:  
Voltunk a polgármesterasszonnyal múlt héten a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási ülésén. A pályázatról volt szó, amelynek célja az, 
hogy rászoktassa az embereket a szelektív hulladékgyűjtésre. Ez Európai Uniós 
kötelezettségből fakad, erre lehetett pályázni. Új autókat és kukákat valamint házi 
komposztáló ládát tartalmaz ez a pályázat. A lakosság már ezekbe az új edényekbe 
gyűjthet otthon szelektíven. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Gondolom, a kukákat nekünk kell megvennünk a saját pénzünkön. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A pályázati önerő 711.000 Forint volt Hetesnek lakosságarányosan átszámolva. A 
napirendi pont kapcsán most a társulási Megállapodás módosításához kell 
hozzájárulnunk. A szervezeti szabályok szerint bármilyen módosítás történik a 
településeknek hozzá kell járulniuk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
További hozzászólás nem érkezett. az alpolgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
10/2015 (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Társulási 
Megállapodás módosításáról, és a Társulás területére vonatkozó hulladékszállítási 
közszolgáltatásról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő határozatot 
hozta:  

 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást, az arról szóló határozatot megküldi a Társulás részére. 

 
Felelős: Hetes Község Önkormányzat képviselő testülete 
Közreműködik: dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: 2015. március 15. (határozatok megküldésére) 
 
3.)  Előterjesztés a Hetesi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról.    
 
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester 
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Pavelka Béla alpolgármester: 
A Helyi Értéktár Bizottság megalakult. Csere Ildikó elkezdett szervezni egy 
hagyományőrző egyesületet. Anett feltérképezi, hogy az önkormányzat birtokában 
milyen értékek vannak, amivel a Vikár házat ismét be tudnánk rendezni. Lajos bácsival 
is beszéltem, de ő most gyengélkedik, ha jobban lesz, megkeresem újból. Írtam az 
Értéktár Bizottság nevében egy levelet a kulturális államtitkárnak és a finn 
nagykövetnek. Vikár Bélán kívül, mi még megőrzendő hetesi értéknek tartjuk a 
katolikus és a református templomokat, mint építészeti értékeket, amelyek műemléki 
védelem alatt is állnak. Gondoltunk még a pogányvölgyi víztározóra, mint turisztikai 
értékre, valamint a Somssich park évszázados fáira.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Szép dolog, hogy vannak ilyen tervek, és hogy akartok tenni a településért, de pénz is 
kellene rá. Bármit is akarunk csinálni, mindenhez kell. Az önkormányzat 
költségvetésébe be van tervezve? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Erre normatívát nem kapunk nincs bent a költségvetésben. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Volt rá most is egy pályázat, de nem indulhattunk rajta, mert még nem volt 
bizottságunk. Ezért is írtam több helyre, mert megpróbálok olyan forrást keresni, amely 
nem az önkormányzat költségvetését terheli. 
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Akár a tiszteletdíjból megmaradó összegből is áldozhatunk erre a célra.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő:  
Vannak még nyitott kérdések ezzel kapcsolatban, erről még úgyis beszélünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Az SZMSZ megalkotása szükséges a bizottság működéséhez. Minden fontos a 
működésére vonatkozó szabályt tartalmaz.   
   
További hozzászólás nem érkezett. az alpolgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztést.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 4 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 
11/2015 (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyólag elfogadta a Hetesi Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
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   Pavelka Béla Települési Értéktár bizottság Elnöke  
Határidő: Azonnal 
 
4.) Egyebek 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Elkészítettem a lakóparkkal kapcsolatos kalkulációt alpolgármester előző ülésén 
felvetettekkel kapcsolatban. A testületnek meg kell állapodnia az árról. Az 
önkormányzat vagyonrendeletében az szerepel, hogy kötelező értékbecslést készíteni a 
telkekhez azok értékesítése esetén. Ez telkenként 20.000 Ft lenne, amely 28 teleknél 
már jelentős összeg.  Laczóné Hardi Márta képviselő javasolta, hogy a hitelfelvételkor 
készített értékbecsléseket használjuk fel. Ennek megfelelően készítettem egy 
kalkulációt, a telkekről 1500 Ft/m2 árról, véleményem szerint ennél magasabbra nem 
érdemes menni, ha tényleg el akarja adni a testület ezeket a telkeket. Az árnál tekintettel 
kell lennünk arra, hogy mi ÁFÁ-an fogjuk eladni, de azt be kell fizetnünk és a 
különbözet lesz csak a miénk.   
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Arra gondoltam, hogy ha sikerül eladnunk a telkekből, akkor valamennyit 
visszafizethetnénk azoknak, akik még teljes áron vették a telket. Nem tisztességes, hogy 
ők még kétszer ennyiért vették annak idején. Érezzék, hogy ők is hetesiek! 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
De ezeket az akciós telkeket feltétellel adnánk. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Akkor az volt az ára, most meg olcsóbb, lementek az árak a piacon. Szerintem 
körülbelül egy családi ház van, a többit cégek vették meg.   
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Értem az ötlet lényegét, de erről azért beszéljünk még.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
Szerintem még ezt az árat is sokallni fogják.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Erről a következő ülésen ráér dönteni a testület, addig el lehet gondolkozni az áron és a 
feltételeken.  
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
  ....................................   .....................................  
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


