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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 16 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 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Bakai Tamás  képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Kiss Anett Fanni  jegyzőkönyvvezető 
 Magyar Tibor ENERIN Zrt.  
  
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. 
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Köszönti Magyar Tibort az ENERIN Zrt. 
képviselőjét.   
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 
 
Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
17/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
március hó 25. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 

 
1.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítését megvalósító beruházásról. 

Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó pályázat benyújtására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
          Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 
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3.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a szociális juttatások rendszeréről 
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester  
 

4.) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
5.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
      Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
6.) Előterjesztés a NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási 

kérelméről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

7.) Előterjesztés a közbeszerzési terv elfogadásáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

8.) Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítését megvalósító beruházásról. 

Előadó: Török Tiborné polgármester  
 
Török Tiborné polgármester: 
Szeretném megkérni Magyar Tibor urat az ENERIN Zrt. képviselőjét, mutassa be röviden az 
ajánlatunkat. 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt. 
Az utolsó közvilágosítás korszerűsítési program 2000 és 2005 között zajlott. Azoknak a 
lámpáknak az üzemórája 12 év volt, tehát egyáltalán nem lesz meglepő az a jelenség, hogy a 
lámpák sorban meg fognak hibásodni. Üzemeltetés szempontjából ezek a lámpák már 
elavultak. A településnek le kellene cserélni őket, de ezt meg is kell fizetni. Miből fogja 
megfinanszírozni? Ha az önkormányzat jó anyagi helyzetben van, kiépítheti saját pénzből. 
Lehet gondolkozni pályázati lehetőségben is, de a legutóbbi ebben a témában kiírandó 
pályázat is önrészes volt, és 100 millió Ft feletti beruházásokat támogatta volna, de végül meg 
sem jelent. Kis település számára egyik sem igazán járható út. Mit kínálunk mi? 
Az ESCO Programot, amelyben minden szereplő jól jár. Négy pilléren nyugszik. A Magyar 
Fejlesztési Bankon keresztül az Állam meghitelezi ezeket a beruházásokat, amelyet nem az 
önkormányzatok fognak felvenni, hanem az ENERIN Zrt. 250 település helyett vállaljuk a 
hitelfelvételt. Az önkormányzat önerőt nem tesz hozzá a beruházáshoz, és kap egy komplett 
csomagot, amely a tervezési díjat a kivitelezést, valamint a 15 évig tartó karbantartást is 
magában foglalja. Az ENERIN Zrt. pedig a megtakarítást, amely bérleti díjként keletkezik, 



3 
 

kapja vissza az önkormányzattól a 15 évig tartó futamidőn keresztül, ezt követően a 
megtakarítás az önkormányzaté. A lámpatestekre 15 garanciát vállalunk. Tájékoztató 
anyagunkat megkapták. Olyan települések közvilágítás korszerűsítését is elnyertük, mint 
London, itt ugyan azt a minőséget fogjuk tudni nyújtani.   
 
Bakai Tamás képviselő: 
1.320.000 Ft az éves közvilágítás költségünk. Ezzel a beruházással megtakarítunk 626 000 Ft-
ot, de mi ezzel törlesztünk az ENERIN felé. Gyakorlatilag mi nem spórolunk így. 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt. 
Mindig az spórol rajta aki fizeti, ez jelen esetben az állam.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Mi történik 15 év után? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
20 évig ezek a lámpák világítanak. Enni az üzemórájuk, de magunk között szólva szerintem 
még tovább is. Az önkormányzatnak nem éri meg önállóan beruházni, mert spórol ugyan, de 
ennyivel fog csökkeni az állami normatívája is, amit a közvilágításra kap. Azt hogy 20 év 
múlva mi lesz a technikai fejlődés sebességét tekintve nem lehet megmondani. Valószínűleg a 
természetes fények felé fogunk fordulni. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ez a 134 db lámpatest a jelenlegi állapotot tükrözi? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Igen, ezt az adatot az E- on szolgáltatta. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Szó volt róla már korábbi testületi üléseken is, hogy a testület kiépítené a közvilágítást a 
temető felé, és a kisközben is. Erre is van lehetőség a programon belül. A 134 darabon belül 
mozgathatjuk a lámpákat, nem muszáj ugyan oda visszatenni, ahol volt. 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Két ajánlatot tartalmaz az általunk összeállított tájékoztató. 164 hónap futamidővel. Hetesen 
nincs akkora megtakarítás, hogy az egész faluban led lámpákat szereljünk fel. Ha plusz 
lámpatesteket kér a település, akkor csak úgy tudjuk megoldani, hogy még kevesebb lesz a led 
aránya.  
 
Laczóné Hardi Márta: 
Ha csak a temetői utat nézzük az már több mint 1 km, amit ki kellene alakítani. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ott nincs oszlop sem, és a hálózat sincs kiépítve.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Gondolom, azt már saját erőből kellene megcsinálnunk.  
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Kurjancsek Zoltán képviselő: 
A leszedett lámpatesteket hova viszik? Azt nem tudjuk feltenni ezekre a kevésbé frekventált 
részekre? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
A lámpatestek az E-on tulajdonát képezik, vissza kell nekik vinnünk.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Azokat a helyeket terveztetni is kellene, ahol még nincs hálózat. 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Mindenképpen terveztetve lesz a hálózat. Tervező fog kijönni és megbeszélni önökkel a 
konkrét elképzeléseket. Be tudjuk venni ezeknek a hiányzó szakaszoknak a tervezését is.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
És, ha azt mondjuk, hogy mindenhol szeretnénk ledes lámpát? Mennyit kellene 
hozzátennünk? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Ezt így nem tudom megmondani, ahhoz egy teljesen új ajánlatot kell számolnunk.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Ezekre a már meglévő oszlopokra tennék fel?  
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Igen. A beruházás nagyságrendileg 6 hónapig tart. Idén elkészülhetne még.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Hideg, vagy meleg fehér fénye van a lámpáknak? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Hideg fehér. Ha nem lesz mindenhol ledes, hova fogjuk tenni a maradékot? Hogy fogjuk ezt 
eldönteni. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Nem fogunk erre tökéletes megoldást találni. Vagy a pénztárcánkra megy a dolog, ha 
mindenhol ledest csináltatunk, vagy majd az emberek lesznek felháborodva, hogy miért pont 
eléjük nem került az új lámpából.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Ebbe a 134 db lámpában a lakópark nincs bent szerintem.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Azok az önkormányzatéi, de átadtuk az E-onnak üzemeltetésre. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ezért volt olyan kevés lámpánk a szomszédos településekhez képest, mert nem volt 
beleszámítva a lakópark, pedig ott sűrűn is vannak a lámpák.  
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 



5 
 

Ezért nem jött ki akkor a 100%-os ledesítés. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Van választási lehetőség a rendelkezésre állás esetén? 
Magyar Tibor ENERIN ZRt. 
Van, de csak azért, hogy két lehetőség legyen. Mert az ár a magasabb összeggel lett 
kalkulálva, ami mindent tartalmaz. A 626 000 Ft-ban gyakorlatilag benne van a rendelkezésre 
állás, a kiszállás, a meghibásodás elhárítása.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Ha beszámítjuk a lakóparkot akkor járunk jobban, vagy akkor ha nem? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Ahhoz hogy be tudjuk venni, újabb E-on felmérés kellene. Ennyi idő alatt nem fog menni  a 
dolog, most nem tudjuk belevenni az biztos.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Meg kell csinálnunk ezt a beruházást, utána viszont vissza kell térnünk erre a kérdésre is. 
Nem maradhat rendezetlenül. 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Azt is meg lehet csinálni, hogy elindítjuk a beruházást, és közben elkezdik intézni 
párhuzamosan a lakópark sorsát is, és akár még bele is férhet a jövő év elején, amikor a 
költségvetésbe is be tudják tervezni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A rendszerfejlesztéshez milyen adat szükséges? 
 
Magyar Tibor ENERIN Zrt: 
Földkábel, vagy légkábel legyen. Milyen hosszú a szakasz ahol szeretné kiépíteni az 
önkormányzat. Milyen oszlopközzel. Ezeken kellene gondolkozni mielőtt kijön a tervező.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
A meglévő lámpák már csak rosszabbak lesznek. Bele kellene vágni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az önkormányzat egy 10 milliós nagyságrendű pályázatot önerőből nem tudna 
megfinanszírozni. Nem is érné meg. hetesnek ez plusz pénzébe nem kerül.  
 
Török Tiborné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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18/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az 
ENERIN Zrt. 2. számú ajánlatát a hetesi közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan. A 
beruházás részleteit és a pontos kivitelezést egy további szerződés tartalmazza, amelyet a 
képviselő-testület a továbbiakban meg fog tárgyalni.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint   
 
 
2.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 

szolgáló intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó pályázat 
benyújtására 

 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
  Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 
 
 
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető: 
Megjelent egy 20 millió Ft- os pályázat, amelynek benyújtásához szükségünk volna a 
fenntartó hozzájárulásához. Az önerő mértéke az adóerő képesség alapján 5 % tehát 1 
millió Ft. A C csoportban indulhatnánk el a pályázaton, amelyen a nagyon elavul 
mosodai rész felújítását szeretnénk megvalósítani. 50 lakó ruházatának mosása szárítása 
nagyobb kapacitást igényel Az alagsori rész talajvíz mentesítése is szükséges lenne. 
Boda Anikó pénteken jön megnézni, hogy konkrétan, hogyan lehetne azt a legjobban 
kivitelezni. 
 
Török Tiborné polgármester:  
Eszközre mennyit lehet költeni: 
 
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:  
Maximum 10%-ot, 2 millió Ft-ot. Ezt el is tudnánk költeni a mosó és szárítógépekre.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Van annyi felújítani való, hogy ki tudnánk használni ezt a 20 millió Ft-ot? 
 
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető: 
Van. A hálózatot is újra kellene gondolni. A megnövekedett gépkapacitást ki kellene 
szolgálni.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Lehet, hogy jobb lenne egy különálló új épületet emelni ennek a mosodának, és nem a 
régit felújítani.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Azt azért tudnia kell a képviselő-testületnek, hogy elsősorban az ideiglenes működési 
engedéllyel rendelkező intézményeket fogják támogatni. 400 millió Ft-ot fognak szétosztani 
ez azt jelenti, hogy maximum 20 pályázatot támogatnak.  
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Török Tiborné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
19/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított 
ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények fejlesztése, felújítása 
támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott Ezüstjuhar Szociális 
Központ - Ezüstjuhar Nyugdíjasház vonatkozásában. 

 
A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik,  hogy a szociális 
szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények 
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázat keretében Ezüstjuhar Szociális Központ - 
Ezüstjuhar Nyugdíjasház felújításához a saját forrás rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
3.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a szociális juttatások 

rendszeréről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról.  

 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
   dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester 
Kisebb elírás történt a rendeletben, amit csak így tudunk orvosolni, hogy módosítjuk a 
rendeletet.  
  
dr. Lukács Zoltán jegyző:  
Pontosan arról lenne szó, hogy sávosan határoztuk meg a jövedelem határokat, ezeknél 
azonban a család összes jövedelme helyett egy főre eső jövedelmet írtunk, így azonban 
mindenki, aki jogosult rögtön a legmagasabb kategóriára lesz jogosult. Ahhoz hogy 
érvényesülhessen a sávos jelleg módosításra van szükség a lakásfenntartási támogatásnál és a 
gyógyszerköltségnél. A másik probléma azzal kapcsolatos, hogy nem határozta meg a 
rendelet azt, hogy mi a helyzet azokkal, akik pont százalék határra esnek. A rendelet 
mindenhol a „nem haladja meg” és az „eléri” kifejezéseket használja. A hátáron álló 
összegekről nem rendelkezik.  
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Török Tiborné polgármester 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel 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: 
  
 

5/2015.(III. 26.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 26.) rendelete a 
szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 

 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadásáról.  
 
 Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
Az Mötv. alapján kötelező megalkotni a település Gazdasági Programját az alakuló 
üléstől számított 6 hónapon belül, melyet a képviselő-testületnek el is kell fogadni.  
 
Bakai Tamás képviselő:  
Azért nyugtassatok meg, hogy nem ennyi lesz az elkövetkező 5 évre a tervünk? Elég 
kevésnek tűnik.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Nyilván nem, de előre 5 évre maximum jósolni lehet, de konkrétumokat még nem 
tudunk. Ki fog ez még bővülni, ahogy megjelennek a pályázati lehetőségek.  
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést 
feltenni, illetve hozzászólni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban 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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20/2015 (III. 25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a képviselő-testület 2014-2019 
közötti ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját, és azt jóváhagyólag elfogadta,  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint   
 
5.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott  
     hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató előterjesztésben megtalálható volt. 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő tájékoztatást adom: 
21 kérelem érkezett be. Sok haláleset volt, 5 temetési segélyt már kifizettünk, 4-nek a 
kifizetése pedig folyamatban van. 205 000 Ft-ot fizettünk ki átmeneti segélyként. Egy 
köztemetést kellett finanszíroznunk.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
21/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. január 28. 
és február 26. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.  

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6.) Előterjesztés a NEFELA Dél- magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatási   
     kérelméről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Benyújtotta a NEFELA Egyesület támogatási kérelmét a megszabott formai 
követelményeknek megfelelően. Eddig minden évben támogattuk őket. Javaslom, hogy 
most is tegyünk így, nekünk is hasznos lehet, ha tényleg tudunk védekezni a jégeső 
ellen, amellyel a mezőgazdaságból élőknek, vagy csak konyhakertet művelőknek is 
tudunk segíteni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
22/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy eleget tesz a 
NEFELA Jégeső Elhárító Egyesület kérésének, és hozzájárulásként számára 29 400 Forint  
támogatást utal.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás utalásához szükséges lépések 
megtételére. 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.) Előterjesztés a közbeszerzési terv elfogadásáról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A közbeszerzési eljárás szabályai szerint kötelező elfogadni a közbeszerzési tervet 
minden év március 31-ig.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A 2015-ös tervbe betettem a falugondnoki busz beszerzését. Mindenhol azt hallani, 
hogy meg lesz hirdetve a pályázat áprilisban. Erről még semmi konkrétat nem tudunk. 
A tervet bármikor módosíthatjuk, ha nem lesz kiírva mégsem a pályázat, vagy nem 
nyerjük el.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
23/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 

1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 33.§ (l) bekezdése alapján, a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Hetes Község Önkormányzatának 2013. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő a terv közzétételére: a döntést követő 8 napon belül 
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8.) Egyebek  
 
8.1) Előterjesztés a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány pályázatához való  
      hozzájárulásról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Megkeresett Bézsenyi József a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány elnöke, és kérte, 
hogy az önkormányzat támogassa a pályázatukat. Szeretnének beszerezni egy terepjárót, hogy 
munkájukat el tudják látni. A polgárőr egyesület tájékoztatása szerint a pályázatnak 
tartalmaznia kell az illetékes önkormányzat támogató nyilatkozatát is. Az önkormányzatnak 
ez semmibe sem került, kötelezettséget nem kell vállalnunk. Javaslom, hogy támogassuk őket 
a pályázat beadásában. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot 

 
24/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Hetes 
Község Polgárőrségéért Alapítvány által, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében gépjármű beszerzésére benyújtott pályázatát.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
8.2) Előterjesztés egyesületek, alapítványok támogatásáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az utóbbi időszakban megszaporodtak a segítségkérések. Az egyes alapítványok, egyesületek 
levélben kérik a települést, hogy segítsünk bizonyos mértékű anyagi támogatással. Jelképes 
összeget szoktunk is nekik adni, de egyre többen kérik már. Ennek így sosem lesz vége. 
 
Pavelka Béla alpolgármester:  
Nem tartom jó ötletnek, hogy támogassuk őket. A helyi egyesületeket támogassuk inkább. 
 
Török Tiborné polgármester:  
További kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést 
 
A döntéshozatalban 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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25/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposvári 
Hallássérültek Sport Egyesület támogatási kérelmét és megállapítja, hogy a támogatási 
kérelem nem felel meg Hetes Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott formai követelményeknek. Tekintettel az önkormányzat anyagi 
lehetőségeire nem kívánja támogatni a kérelmezőt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kaposvári 
Hallássérültek Sport Egyesületet.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot 

26/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Vakok és 
Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesület támogatási kérelmét és megállapítja, hogy a 
támogatási kérelem nem felel meg Hetes Község Önkormányzatának az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendeletében meghatározott formai követelményeknek. Tekintettel az 
önkormányzat anyagi lehetőségeire nem kívánja támogatni a kérelmezőt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Vakok és 
Gyengénlátók Somogy Megyei Sport Egyesületét.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot 

27/2015 (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „KÖTÉL” 
Egyesület támogatási kérelmét és megállapítja, hogy a támogatási kérelem nem felel 
meg Hetes Község Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott formai 
követelményeknek. Tekintettel az önkormányzat anyagi lehetőségeire nem kívánja 
támogatni a kérelmezőt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a „KÖTÉL” 
Egyesületet.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 
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8.3.) Tájékoztatások 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Két észrevételem lenne, az egyik az, hogy meg kellene vizsgálnunk azt, hogy mi az oka 
annak, hogy egyre kevesebb a gyerek az egyes intézményeinkben. Jó lenne, ha kigyűjtenénk, 
hogy mennyi az óvodás, iskoláskorú gyerek Hetesen és ehhez képest mennyi jár az 
intézményekbe.  
A gazdák közül pedig többen is megkerestek a földutak állapota miatt.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A gyereklétszámmal kapcsolatos adatoknak utána nézünk, hogy ki tudjunk indulni valamiből. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Az iskolaigazgató a héten is volt nálam egyeztetni kell ebben a kérdésben vele is. Az 
iskolával kapcsolatban szeretném, ha beszélnénk az étkeztetésről is egy kicsit. A Diák 
Önkormányzat levélben keresett meg azzal kapcsolatban, hogy nincsenek megelégedve a 
menzán kapott étellel. Felmerült, hogy Somogysárdon milyen jól főznek. Kértem egy árlistát 
Fentős polgármesterúrtól, és 493 Ft a gyerek napi háromszori étkezés az óvodában 559 Ft az 
iskolában, a felnőtt ebéd pedig 550 Ft. A konyhán dolgozók is megerősítik, hogy rengeteg 
ételt dobnak ki minden nap, mert a gyerekek nem hajlandóak megenni, pedig elméletileg 
három féle étel közül választhatnak. Nem voltam maradéktalanul megelégedve azzal sem, 
ahogy ide szállítják az ételt. sajnos az autó és a szállító hungarocellek koszosak voltak, a 
kifolyt levest sem törölték le róla. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
500 Ft-ból napi háromszori étkezést kihozni nem könnyű. Ne várjunk csodát. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A gyerekeknek nagyon nehéz főzni, érzékenyek ebben a kérdésben. Szinte sosem jó nekik a 
menza étel. Ezzel együtt írjunk egy hivatalos levelet a cégnek, melyben kérjük, hogy 
próbáljon meg változtatni ezeken a vitatott dolgokon.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
A tisztításra azonban csak 1-2 nap határidőt adjunk ez nem pénz kérdése, és meg kell 
csinálniuk minél hamarabb.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Beszélni fogok velük személyesen is. Érdekes a helyzet egyébként mert a bölcsődébe és az 
idősotthonba is ők szállítanak és máshonnan nem érkezett panasz az ételre.  
Szeretném tájékoztatni a testületet arról is, hogy Hetes települést „Tiszta forrásból” díjjal 
tüntette ki. Az elismerés átadására a Zenetudományi Intézet Bartók termében kerül sor április 
1-jén. A település a népzenei hagyományok, Vikár Béla hagyatékának ápolása miatt kapta 
meg ezt az elismerést.   
Ki az akinek a jelenlétére számíthatok? 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én nem tudok menni, akkor lesz nálunk a rendezvény, de szeretném javasolni, hogy 
Bradánovicsné Csere Ildikót vigyétek el magatokkal. Megérdemelné azért a munkáért 
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cserében, amit végez a falu rendezvényein. A népzenei hagyományok ápolása is leginkább az 
ő nevéhez köthető.   
 
Bakai Tamás képviselő: 
Én szívesen elmegyek. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én is tudok menni.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönöm, felírtam a neveket, Ildit pedig meghívom.  
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni képviselő-társainak a megjelenést 
és az ülést bezárja.  
 
 

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


