JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én 17 órai
kezdettel a Hetesi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Török Tiborné
Pavelka Béla
Király Lászlóné
Kurjancsek Zoltán
Laczóné Hardi Márta
Bakai Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Kiss Anett Fanni

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van.
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Éhl Fülöp képviselő előzetesen jelezték
távolmaradásukat. 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: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
39/2015 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
április hó 29. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény
kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Turcsek Éva főmunkatárs
2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat közbeszerzési tervének módosításáról.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
3.) Előterjesztés az ENERIN Zrt. közvilágítás korszerűsítéséről szóló módosított
ajánlatáról.
Előterjesztő: Török Tiborné polgármester
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4.) Előterjesztés az önkormányzat 2014.évi belsőellenőrzési tevékenységéről.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
5.) Előterjesztés a Hetesért-Csombárdért Közalapítvány 21/2015 (IV.17.) MvM
rendeletben foglalt „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célra benyújtandó pályázatának
támogatásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó pályázat benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester

1.)

Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a zárszámadásról és eredmény
kimutatásról szóló rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
Van e esetleg kérdés a zárszámadásról kiküldött anyagokkal kapcsolatban?
Turcsek Éva főmunkatárs:
Az ÖNHIKI-ből vissza kellett fizetnünk 1.218.000 Ft-ot. Ennyiből még csökkent a
pénzmaradvány. A maradvány kb. 20 millió Ft. Ebből 5 millió az állami normatíva
megelőlegezés. Gyakorlatilag minden forintnak van helye, mert az intézményeink
működéséhez is hozzá kell tennünk.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A 74 millió eredmény kimutatás az micsoda?
Turcsek Éva pénzügyi főmunkatárs:
Az összes bevétel és az összes kiadás, valamint az amortizáció költségével kell kiszámolni.
Sok az intézményünk, az éves amortizáció 52 millió Ft. Saját bevételünk viszonyt nincs sok.
Uniós előírás, ezt így megcsinálni. A cél az államháztartási hiány kimutatása. Kötelező az
eredmény kimutatás a kötelező önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban is.
További javaslat nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta az
előterjesztést:
.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet alkotja:
6/2015 (IV.30.) sz. önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) rendelete a
zárszámadásról és az eredmény kimutatásról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat Közbeszerzési tervének módosításáról.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Kötelező elfogadni a közbeszerzési tervet minden év március 31.-ig. A testület ezt meg is tette
egy korábbi ülésén. Amikor elfogadtuk a tervet még nem tudtuk, hogy megnyerte az
önkormányzat az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó pályázatot. Mivel 60 milliós
pályázatról van szó közbeszerzésre lesz szükség. Az önkormányzat olyan közbeszerzést,
amely nem szerepel a közbeszerzési tervben, nem valósíthat meg.
Török Tiborné polgármester:
Lesz egy pályázat még a gyermekétkeztetésben résztvevő főző és melegítőkonyhák számára.
Nagyon jó lenne nekünk ez a pályázat is. 5% önerőt kellene hozzátennünk. 2016. végéig kell
megvalósítani,
tehát lenne rá időnk nem okoz problémát, hogy most az orvosi
rendelőpályázattal kell foglalkoznunk.
További javaslat nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta az
előterjesztést:
.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2015 (IV. 28.) 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 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.
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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3.) Előterjesztés az ENERIN Zrt. közvilágítás korszerűsítéséről szóló módosított
ajánlatáról.
Előterjesztő: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az ENERIN ZRt elkészítette a rendszer bővítésére vonatkozó árajánlatot. Csak úgy tudják
vállalni, hogy a hiányzó szakaszokon is legyen világítás, ha 47 led és 90 elektronikus előtéttel
ellátott lámpatest lenne. Az eredeti ajánlatban 119 led szerepelt.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Kértünk arra is árajánlatot, hogy ha ettől a programtól függetlenül saját zsebből szeretnénk
megcsinálni a hiányzó szakaszokat, akkor az mennyibe kerülne. 1,7 millió Ft-ba kerülne
annak a kis szakasznak a kiépítése. Ha csak 47 led lámpa lesz nincs értelme a beruházásnak.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
1,7 millió Ft nagyon drága.
Laczóné Hardi Márta jegyző:
És még ehhez még jön az ÁFA is, amivel már több mint 2 millió Ft-ba kerülne.
Török Tiborné polgármester:
Nem kötelező nekünk azzal a résszel foglalkozni. Ennek a feléből lehet, hogy meg tudnánk
csinálni szerintem.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Kérdés, hogy az E- on mit szól hozzá..
Török Tiborné polgármester:
Lehet, hogy nem is engedélyezné.
41/2015 (IV.29.) 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
4.) Előterjesztés a 2014. évi belsőellenőrzési tevékenységről.
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző:
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A belsőellenőrzési tevékenységünket társulásban látjuk el. A belső- ellenőrünk Grószné
Göndöcz Eszter. Hetes Községben a pénzkezelési műveletek szabályozottságát vizsgálták.
Mindent rendben találtak. Úgy gondolom ez a hivatalnak egy elismerés, hogy hiba nélkül
dolgoztunk.
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További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja
az előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2015 (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014.
évi belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
5.) Előterjesztés a Hetesért-Csombárdért Közalapítvány 21/2015 (IV.17.) MvM
rendeletben foglalt „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan” célra benyújtandó pályázatának támogatásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Lehetőség nyílik ismételten benyújtani pályázatot buszbeszerzésre. Az otthonnak nagy
szüksége lenne buszra, hogy ne kelljen mindig az önkormányzat buszát használniuk, vagy
mentőre várniuk.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Múlt héten kértünk árajánlatot a Volkswagentől és a Fordtól is. Ezek még nem jöttek meg. A
Volkswagené nem is fog, mert ők ebben a pályázatban nem vesznek részt. Ma megjött az
Opel és a Citroen ajánlata. Jelen pillanatba azonban egyik árajánlat sem felel meg a
rendeletben foglalt feltételeknek. A műszaki tartalom és a szállítási határidő változni fog,
elméletileg kitolják október 16.-ra.
Ez a pályázat nagyon népszerű a települések körében, és nem fog mindenki kapni támogatást.
A gyorsaság fog számítani. Egy település 3 pályázatot nyújthat be. Ezért lehet hogy érdemes
önkormányzatként is beadni, hogy nagyobb eséllyel induljunk.
Bakai Tamás képviselő:
Ha Hetes nyerne, akkor lemondanánk az otthon javára?
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nem, ha visszamondja valaki a pályázatot, akkor utána meghatározott ideig nem pályázhat.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ha eladnánk a mostani buszt ki tudnánk fizetni az ÁFÁ-t ha esetleg nyerne mindegyik.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nem gondolom, hogy egy településnek több buszt is adnának mivel ekkora a jelentkezés rá.
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Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja
az előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2015 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, mely
alapján úgy döntött, 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
támogatja, hogy a Csombárdért- Hetesért Közalapítvány pályázatot nyújtson be új gépjármű
(9fős mikrobusz) beszerzésére. A szolgáltatásfejlesztés szükséges az alapítvány feladatainak
megfelelő színvonalú ellátása érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a kuratórium elnökét a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
6.) Előterjesztés a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó pályázat
benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Beadtuk a pályázatot az idősotthon mosodájának a kiépítésére, ezzel kapcsolatban
hiánypótlásra van szükség.
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
Volt egy hozzájárulás a testülettől arra vonatkozóan, hogy a pályázathoz szükséges
önerőt biztosítja. Akkor nem volt még konkrét pályázati költségvetés, így nem tudtuk
még megmondani forintra pontosan, hogy az mennyi. Ezt kell javítani a testületi
határozatban.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Kiküldtük azt is, hogy milyen árajánlatokat kaptunk az egyes berendezésekre. Az SZFT
Kft. ajánlata tűnik a legkifizetődőbbnek.
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető:
A pályázati kiírás alapján 10%-ot költhetünk eszközre. 2 millió Ft-ot muszáj is erre
költeni, arra tekintettel, hogy ha valamit be is kell építeni például bebetonozni, akkor az
már építésnek minősül.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
Külső képeket is kellett csinálnunk azokat ma délelőtt feltöltöttük a rendszerbe. A
tervező néhol nem írta alá a szükséges dokumentumokat, de ezeket a hibákat már
orvosoltuk.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az
előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2015 (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja a 19/2015 (III.26.) sz.
képviselő-testületi határozatát, melynek szövegét a kiegészítést követően az alábbiak
szerint hozza meg:
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 1 050 000 Ft összegben vállalja az önerő
biztosítását.
A képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés során az SZFT Kft.
árajánlatát fogadja el 1 999 996 Ft értében.
Felelős: Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető
Határidő: Értelem szerint
7.) Egyebek
Pavelka Béla alpolgármester
Szeretnék két témát felvetni még. Az egyik az lenne, hogy megoldható-e, hogy
összehangoljuk valamilyen szinten a háziorvosi rendelést és a gyógyszertár nyitva
tartását. Javaslom azt is, hogy folytassunk le egy egyeztetést az orvosokkal, hogy
lecsituljanak a kedélyek.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Beszéltem Boda Anikóval. Július 1-től indulhatna a beruházás. Keddre kellene ezt a
találkozást időzíteni. A fogorvost lesz problematikusabb elhelyezni. Október 30-ig kell
elkészülnünk a munkálatokkal, de a szolgáltatást addig is folyamatosan biztosítani kell.
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További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.
Kmf.

....................................
Török Tiborné
polgármester

.....................................
dr. Lukács Zoltán
jegyző
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