JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-én 17 órai
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.
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Király Lászlóné
Kurjancsek Zoltán
Laczóné Hardi Márta
Bakai Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
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Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van.
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Kiss Anett Fannit a
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőjét.
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:
28/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
április hó 7. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1.) Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
2.) Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
1.)

Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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Török Tiborné polgármester:
Megmondom őszintén én nem ástam bele magam túlzottan ebbe a támogatási formába.
Alpolgármester foglalkozott vele sokat az elmúlt időszakban és az ő ötlete volt az alap
létrehozása is. Felkérem, hogy beszéljen a beadott pályázatokról, amelyet elektronikus úton
mindenkihez eljuttatunk, papír alapon pedig egy előterjesztés ment ki a pályázatok főbb
adataival.
Pavelka Béla alpolgármester:
Az elmúlt időszakban próbáltam a helyi civil szervezeteket feltérképezni, igyekeztem rávenni
őket, hogy próbáljanak a saját lábukra állni, és ne mindig csak az önkormányzattól várni a
segítséget. Sajnos bizonyos szervezeteknél nagyon nagy gondokat vettem észre, de vannak
pozitívumok is. A sportkör például be fog adni most egy pályázatot, amit szépen
előkészítettek az érdekeltek. A polgárőrség is pályázni szeretne egy terepjáróra, ami a
munkájukat megsegítené. A Hetes Község Polgárőrségéért Alapítványt tartom a leg
legálisabban, és legszervezettebben működő civil szervezetnek a horgászegyesület mellett. A
nyugdíjasok tényleg csak klub szinten működnek.
Szeretném, ha az egyesületeink megtanulnának pályázni, ennek az alapnak a segítségével.
Sajnos ebben még van hova fejlődni. Sok pályázatot hiányosan adtak le. A Nyugdíjas Klub a
legfontosabbat, a kért összeget nem tüntette fel. Pár pályázat feszegette az összeghatárokat. A
nyugdíjasház az 500 000 Ft-os teljes keretösszeget megpályázta. Sok esetben nem szerepelt
önrész, talán csak az óvoda és a horgászegyesület írt be összeget.
Mindenki előtt ismert, hogy én kötődöm az egyik egyesülethez, nevezetesen a Vikár Béla
Horgászegyesülethez, de ennek ellenére tudom globálisan szemlélni a dolgokat. Nem vagyok
elfogult irányában.
Nézzük meg a pályázatokat egyesével vagy, hogy szeretnétek?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Nézzük egyesével. Én mondjuk meg tudtam nézni az interneten, de lehet, hogy valakinek
elkerülte a figyelmét.
Pavelka Béla alpolgármester:
Beadás sorrendjében kerültek be az előterjesztésbe a pályázatok. Javaslom, hogy mi is e
szerint haladjunk.
A horgászegyesület informatikai eszközök beszerzését szeretné
megvalósítani. Monitorra, egérre, billentyűzetre és bankjegyolvasóra lenne szükségünk.
Törekszünk megállni a saját lábunkon, de ha van lehetőség természetesen élünk vele.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A bankjegyolvasó, gondolom a hamis pénz kiszűrését szolgálja. Támogatom a pályázatot.
Nem érzek elfogultságot e mögött a pályázat mögött. Végig néztem az összes pályázatot sok
nagyobb összeg volt ennél.
Éhl Fülöp képviselő:
Mi is megoldjuk bankjegyolvasó nélkül a fény felé tartom és látszik, hogy hamis –e, de ezzel
együtt én is támogatom.
Pavelka Béla alpolgármester:
Fontos lenne, amikor sokan jönnek egyszerre fizetni.
Bakai Tamás képviselő:
Számítástechnikai fejlesztésre a 60 000 Ft nagyon kevés, mintha nem is lenne.
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Pavelka Béla alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy ha 500 000 Ft a teljes pályázati keretösszeg, és tudjuk, hogy van
ennyi pályázónk ennél nem kérhetünk többet. A mohóságnak is van határa, néhány
pályázatnál ezt nem vették figyelembe.
Király Lászlóné képviselő:
Mindenkinek adunk ma támogatást? Végig megyünk, és ha közbe már el fogyott az 500 000
Ft akkor már abbahagyjuk. Hogy lesz?
Pavelka Béla alpolgármester:
Természetesen végig megyünk és meglátjuk, hogy mire lesz elég a pénz. Bizonyos pályázatok
nagyobb léptékűek, ott biztosan nem tudjuk a teljes összeget megítélni.
A következő pályázat az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítványé. Két tanári asztalt és 25
tanulói széket kértek. 180 000 Ft értékben.
Bakai Tamás képviselő:
Ez biztos, hogy az alapítvány feladata? Nem a Klikké? Mert ha igen, ezzel a lendülettel le is
söpörném az asztalról. Ha kirándulásról lenne szó, vagy valami olyanról, ami a gyerekek
érdekét szolgálja természetesen támogatnám. Ha jól tudom ezt az alapítványt a hátrányos
helyzetű gyerekek támogatására alapította Hetes és Csombárd Községek önkormányzata.
Kurjancsek Zoltán képviselő.
Direkt tárgyi eszközbeszerzésre, maradandó értékteremtésre írtuk ki így kirándulásra nem
adhatták be.
Török Tiborné polgármester:
Nagyon sokat segítettünk már eddig is az iskolának, annak ellenére, hogy nem a mi
intézményünk. Sajnos vissza nem sokat kapunk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
nem túl együttműködő, sőt inkább gátolja az együttműködést. A menzapénzek szedésében
sem hajlandó a továbbiakban együttműködni, és az együttműködési megállapodást sem írta
alá Stickel Péter tankerületvezető.
Pavelka Béla alpolgármester:
Tudjátok, hogy én próbáltam kompromisszumot kötni, kerestem az együttműködés
lehetőségét. Sajnos nem találtam partnerre a másik fél személyében. ne utasítsuk el egyből ezt
a kérést.
Bakai Tamás képviselő:
Nem is 180 000 Ft ba kerül szerintem 2 asztal és 25 szék kicsit nekem drágának tűnik.
Pavelka Béla alpolgármester:
A tanári asztal 2X25 000 Ft, a székek pedig 25X5 200 Ft-ba kerülnek. Így jön ki a 180 000 Ft.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Túlzásnak érzem én is a 180 000 Ft-ot, de valamit adjunk azért az iskolának is. Az iskola az
elmúlt sok-sok éven keresztül az önkormányzat fenntartásában volt. Sajnos nem volt pénzünk
sokszor a bútorok felújítására. Vannak hiányosságaink ezen a téren. A mi gyerekeink járnak
oda attól függetlenül, hogy nem a mi fenntartásunkban van jelenleg az intézmény. Szerintem
vegyék meg a két tanári asztalt. Az 50 000 Ft. Egy másik fordulóban meg megkaphatják a
székeket.
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Török Tiborné polgármester:
Szerintem is bontsuk meg az igényeket. Legyen a két asztal.
Bakai Tamás képviselő:
Az a problémám ezzel a dologgal, hogy nem is olyan régen kígyót-békát kiabáltatok az
iskolára, hogy az alapítvány pénzét az épületre, vagy felszerelésre költik. Mi most ugyanerre
adjuk a pénzt.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Van abban valami, amit a Tomi mond.
Pavelka Béla alpolgármester:
Az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítvány Alapító okiratának 1. pontja tartalmazza, hogy
milyen célokra lehet fordítani az alapítvány pénzét. Ezek között az első az oktatási eszközök
beszerzése. Tehát teljesen legális, hogy erre adunk pénzt nekik.
Éhl Fülöp képviselő:
Vegyük meg nekik a két asztalt. Ara gondoltam, hogy a hangosítást fogják kérni. Annyiszor
volt már probléma a rendezvényeken a sportcsarnok hangosításával.
Török Tiborné polgármester:
Azért nem azt kérték, mert annak a problémának a megoldása már folyamatban van.
Megállapodtunk velük, hogy fele-fele részben megvesszük és akkor az iskola is használhatja
és a falu szintű rendezvényeken az önkormányzat is. A Klik megígérte, hogy ad hozzá,
természetesen most már nem szeretne beszállni, így az alapítvány gazdálkodja ki. 528 000 Ft
lesz a berendezés. Bakai Péterrel megnézettük, ő ért hozzá, ő javasolta, hogy ezt vegyük meg.
Éhl Fülöp képviselő:
És ki fogja ezt beépíteni?
Török Tiborné polgármester:
Mobil lesz. A szabadtéri rendezvényekre is tudjuk majd használni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Ehhez a témához szorosan kötődik a metodista egyház pályázata. Hangosításra pályáztak,
200 000 Ft értékben. Főként a nyári tábor alatt használnák ezt az eszközt.
Kurancsek Zoltán képviselő:
Ennyi erővel a katolikusok és a reformátusok is pályázhattak volna.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Mi fogunk is, ha nyerünk az országos pályázaton és meg tudjuk csinálni a külső felújítást.
Bakai Tamás képviselő:
Szerintem sok a 200 000 Ft, amit kérnek.
Pavelka Béla alpolgármester:
Én még mikor indult ez a program felállítottam magamban egy koncepciót, hogy mi alapján
osztanám ki a pénzeket. Van a településen 2-3 nagyobb szervezet, vannak kisebbek, és
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vannak egészen kicsik. Azt is néznünk kellene, mennyi embert érint az adott egyesület
tevékenysége. Ehhez mérten én is soknak találom ezt az összeget.
Török Tiborné polgármester:
Én is soknak találom az összeget, de a megpályázott célra pedig nem lesz elég, a miénk több
mint kétszer ennyibe fog kerülni. mivel úgyis lesz egy ilyen mobil rendszerünk a
rendezvényeken szívesen rendelkezésükre bocsájtjuk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Előbb vagy utóbb egy ekkora faluban mindenképpen szükség lesz egy ilyen berendezésre,
amit mindenki használhat.
Bakai Tamás képviselő:
Mire használnák? Van nekik rendezvényük még a nyári táboron kívül?
Török Tiborné polgármester:
Szokott lenni, de azok a teremben vannak, ott megoldott a hangosítás. Egy ekkora településen
elég szerintem egy ilyen berendezés.
Pavelka Béla alpolgármester:
Rendben akkor ők most maradjanak ki, de mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a
lelkésszel, hogy ne érezze azt, hogy lesöpörtük a pályázatukat. csak egyszerűen találtunk egy
mindenkinek jobb megoldást. A következő pályázati fordulóban más céllal pályázzanak újra!
Török Tiborné polgármester:
Mindenképpen értesítjük őket levélben, de személyesen is megkeresem Bencét.
Pavelka Béla alpolgármester:
A következő kérelem a Vikár Szövetkezet Hetes Sc. pályázata. Reméljük sikeresen fognak ők
is pályázni önállóan is, mindenesetre bíztató, ami elindult a sportkörben. Mosógépet
szeretnének, javaslom, hogy támogassuk.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Támogassuk, de 70 000 Ft-tal?
Király Lászlóné képviselő:
Lehet venni már 40-50 000 Ft-ért is mosógépet.
Török Tiborné polgármester:
Szerintem meg nem érdemes ezen a pár tízezer forinton spórolni. Ha veszünk egy jobb
minőségűt, lehet jobban járunk vele, mert ha vigyáznak rá, és rendeltetésszerűen használják
sokáig moshatnak vele.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ez igaz, csak a többi pályázati összegből is húztunk le. Önrészük van?
Pavelka Béla képviselő:
Nem tüntettek fel önrészt.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
A pályázati kiírás nem tartalmazta, hogy önrész vállalása szükséges a pályázati összeg
elnyeréséhez. Nem érinthet senkit hátrányosan, hogy nem írt önrészt, mert ez nem volt
követelmény.
Király Lászlóné képviselő:
Szerintem is sok nekik, ha adunk 40 000 Ft-ot szerintem ahhoz tudnának hozzátenni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Az iskolának is csak 50 000 Ft-ot adtunk ahol ott van annyi gyerek. Szerintem a sportkörnek
is elég lenne annyi is. Ha akarnak, ebből már vehetnek mosógépet, de hozzá is tehetnek, ha
ragaszkodnak a drágábbhoz.
Pavelka Béla alpolgármester:
A következő az óvoda. 100 000 Ft-ot kértek egy csoportszoba parkettázására.
Török Tiborné polgármester:
Zoli te megnézted milyen parketta ez?
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Szalagparketta. A legerősebb kopás állóságú ez való az óvodákba, ahol fokozott
igénybevételnek van kitéve.
Bakai Tamás képviselő:
Muszáj parkettázni? Járólap nem lehetne?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Semmiképpen sem. Az hideg a gyerekeknek, akik sokat játszanak a földön.
Pavelka Béla alpolgármester:
50 000 Ft-ot tesznek hozzá önerőből.
Török Tiborné polgármester:
Ez a beruházás megmarad nekünk. Mindenképpen meg kellene csinálnunk előbb vagy utóbb
azt a csoportot, mert tényleg rászorul a felújításra, és az óvoda a saját intézményünk. A szülők
is nagyon sokat tesznek az óvodáért, látom a jó szándékot rajtuk. Szerintem segítsünk nekik.
Pavelka Béla alpolgármester:
Ha esetleg nyerünk a beadott pályázaton, és fel tudjuk újítani az óvodát, akkor ez meg marad,
nem kell felszednünk? Mert ha igen akkor felesleges megcsinálni.
Török Tiborné polgármester:
Ezt nem érinti a felújítás, megcsinálhatják nyugodtan.
Király Lászlóné képviselő:
Mit tudtok arról, hogy az alapítványból megkapják a részüket?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Meg szokták kapni. Támogatom az óvodát, csinálják meg, de ehhez képest az iskola 50 000
Ft-os támogatását kevésnek érzem.
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Pavelka Béla alpolgármester:
A Hetes Község Polgárőrségéért alapítvány egy URH rádió adóvevő készülékre pályázott.
38 000 Ft-ot kértek. Szakmailag talán én tudom őket megítélni a legjobban. Tényleg
megkönnyítené az éjszakai munkájukat ez a készülék.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ha ez tényleg jó minőségű, és hasznos támogassuk őket. Nagyon kicsi ez a támogatási összeg,
bele fog férni.
Pavelka Béla alpolgármester:
A bölcsőde nagyon színvonalas pályázatot nyújtott be. Képekkel is illusztrálták mit
szeretnének megvenni. Egy darab ultrahangos párásító készüléket, egy db egyensúlytölcsért,
és egy db ejtőernyőt, valamint egy dvd lejátszót szeretnének. Én személy szerint támogatom a
60 000 Ft-os kérésüket. A bölcsődében van a jövő. Nagyon jó a kollektíva, a dolgozók is
szívvel lélekkel teszik a dolgukat.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Teljes mértékben egyetértek. Biztos utána nézett a Ramóna, hogy mi mennyibe került, de elég
lesz erre a célra ez a pénz? Mondjuk ennyit kértek, így többet nem is lenne célszerű adni.
Pavelka Béla alpolgármester:
A nyugdíjas klub kérése egy hűtőszekrény volt. Sajnos nem adták meg a támogatási összeget.
Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy legközelebb azért ilyen ne legyen.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
50 000 Ft körül vannak a hűtők.
Pavelka Béla alpolgármester:
Annyit javaslok én is. Ha jól számolunk 400 000 Ft-nál tartunk most 100 000 van még.
Javaslom, hogy 75 000 Ft-ot adjunk a nyugdíjasháznak. Ők úgy gondolom nagyon fölé lőttek
a kért összeggel az által, hogy a teljes összeget megpályázták, és felsoroltak jó pár célt, hogy
mit szeretnének csinálni.
Török Tiborné polgármester:
Egyetértek, adjunk nekik egy fix összeget és válasszák ki, hogy melyikcélt akarják belőle
megvalósítani. Van pénzük önerőre is, tegyenek hozzá, ha nem elég.
Pavelka Béla alpolgármester:
27 000 Ft-unk maradt. El kellene dönteni, hogy kinek adjuk.
Bakai Tamás képviselő:
Azt is megtehetnénk, hogy nem adjuk senkinek, és a következő pályázati fordulóban ennyivel
többet oszthatunk szét.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A bölcsőde 60 000 Ft-ot kapott az óvoda 100 000 Ft-ot, az iskola pedig csak 50 000 Ft-ot. A
három gyerekintézményünk közül a legkevesebbet, pedig oda jár a legtöbb gyerek.
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Török Tiborné polgármester:
Ha azt nézzük, hogy abból mennyi a hetesi már nem is biztos, hogy olyan sokkal többen
járnak a gyerekeink közül az iskolába.
Pavelka Béla alpolgármester:
Részemről rendben hogy az iskola kapja meg. Ők így 77 000 Ft-ot kapnak meg
támogatásként.
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:
29/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesületet 50.000 Ft támogatásban
részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat
.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:
30/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítványt 77.000 Ft
támogatásban részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy az Ezüstjuhar Szociális Központ - Nyugdíjasházat 75.000 Ft
támogatásban részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:

32/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Vikár Szövetkezet – Hetes Sc.-t 50 000 Ft támogatásban részesíti,
amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:
33/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Hetesi Mese- Vár Óvodát 100 000 Ft támogatásban részesíti, amelyet
a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
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Határidő: Értelem szerint
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:
34/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítványt 38 000 Ft támogatásban
részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:
35/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy az Ezüstjuhar Szociális Központ- Csillagszem Bölcsődét 60 000 Ft
támogatásban részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:

36/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Hetesi Nyugdíjas Klubbot 50 000 Ft támogatásban részesíti, amelyet
a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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:
37/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy
határozott, hogy a Metodista Egyház Hetesi Gyülekezetének pályázatát ebben a
pályázati fordulóban és e pályázati cél tekintetében nem támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyülekezet lelkészével, és
tájékoztassa az elutasítás okáról, és a pályázatban megjelölt cél megvalósításának
testület által felajánlott módjáról.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
2.) Egyebek
2.1.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Török Tiborné polgármester:
A jogszabályok értelmében a lakosság tájékoztatása érdekében meghatározott
időközönként közmeghallgatást kell tartani. A munkatervünkben áprilisban szerepel a
közmeghallgatás. Ebben a hónapban kellene megtartanunk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Testületi ülésnek mindenképpen lennie kell április végén a zárszámadás miatt. Esetleg
lehetne utána is a közmeghallgatás.
Pavelka Béla alpolgármester:
Április 29.?
Török Tiborné polgármester:
Legyen akkor, ha mindenkinek megfelel és el tud jönni.
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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38/2015 (IV.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. április
29-én 18 órakor közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság kellő időben történő
tájékoztatásáról.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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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