JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 12-én 16 órai
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli nyílvános ülésén.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Turcsek Éva

jegyző
pénzügyi főmunkatárs

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van.
Laczóné Hardi Márta képviselő előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Az
ülés határozatképes, melyet megnyit.
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:
45/2015 (V.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
május hó 12. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1. Előterjesztés a „háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése hetes településen” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a a „háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése Hetes településen” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárást lebonyolító kiválasztására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Előterjesztés a DRV Hetes-Csombárd vízkorlátozási tervének jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester
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4. Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő
megállapodásra.
Előadó: Török Tiborné polgármester
5. Egyebek
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
1.)

Előterjesztés a „háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése hetes településen” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester:
Hetes Község Önkormányzata „DDOP – 3.1.3/G – 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése”
pályázat kapcsán az Irányító Hatóság döntése alapján 59.975.873,-Ft támogatásban részesült.
A támogatási szerződés megkötéséhez a DDRFÜ előírta önerő biztosítását.
Király Lászlóné képviselő
A pályázathoz megvalósításához szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak?
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző
Készültünk a kérdésre ezért áttekintettem valamennyi számlánkat. Jelenleg17 millió Ft vanaz
önkormányzat számláin, ugyanakkor nem ilyen rózsás a helyzet, mert ennek jelentős része
kötelezettséggel terhelt. A második félévi adóbevételek szeptember 15-ig érkeznek be, és
amennyiben nem lesz egyéb jelentős kiadás biztosan hozzá tudjuk tenni a szükséges pénzt.
Pavelka Béla alpolgármester
Az önerő összegét elkülönített számlán is kell kezelni.
dr. Lukács Zoltán jegyző
Az önerőt a költségvetésben kell elkülönítetten kezelni, erre vonatkozó előírást a DDRFŰ
részéről még nem kaptunk, de nagyon valószínű, hogy külön alszámlát kell nyitni.
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: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2015 (V.12.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háziorvosi vegyes
ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes településen”
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című projekt, Hetes, Vikár Béla u. 74. sz – Hetes belterület 38/1 hrsz-ú –
alatt a DDOP – 3.1.3/G – 14-2014-0049 azonosító számú „DDOP – 3.1.3/G
– 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése” pályázati konstrukcióban
megvalósuló, 62.348.853,-Ft összköltségű, 59.975.873,-Ft támogatás
szempontjából elszámolható összeggel megvalósuló beruházáshoz
2.372.980,- Ft önerőt saját forrásból biztosít.
2. A pályázat ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a
pályázattal megegyezően 59.975.873,-Ft.
3. Hetes Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
a ROP forrásból nyújtott támogatáshoz szükséges – a 2.sz pontban
meghatározott - önkormányzati önrész összegét a költségvetésében
elkülöníti.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban említett
projekthez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Török Tiborné
Határidő: 2015. május 15.
2.)

Előterjesztés a „háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése Hetes településen” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárást lebonyolító kiválasztására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az orvosi rendelő felújítása a beruházás értékénél fogva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény hatálya alá esik. A beruházás 2015. október 30-ig el kell végezni. Annak
érdekében, hogy minél gyorsabban el lehessen kezdeni a felújítást előzetesen három
közbeszerzési eljárásokkal foglalkozó cégtől kértünk árajánlatot. A beérkezett árajánlatokat a
képviselő-testülete részére előzetesen megküldtük. A beérkezett árajánlatok közül a Beirat Kft
(1043 Budapest, Erzsébet u. 34. VI/36 )adta a legkedvezőbbet bruttó 317.000,-Ft értékben. A
Polányi Ügyvédi Iroda árajánlata bruttó 381.000,-Ft, míg az EUnitas Kft árajánlata bruttó
444.500,-Ft. Javaslom, hogy a Beirat Kft ajánlatát fogadja el a testület.
Bakai Tamás képviselő
Nem ismeri ezeket a cégeket ezért ha valamit nem megfelelően végeznek el, akkor azt a
település lakossága képviselő-testülettől fogja számon kérni.
Török Tiborné polgármester
Egy beruházás esetében mindig vannak olyan tényezők, amelyekkel előre nem lehet számolni.
Kérdezem, hogy a képviselő úr milyen közbeszerzéssel foglalkozó cégeket ismer. A legjobb
tudásunk és belátásunk szerint kértük meg az árajánlatokat és bízom benne, hogy sikeresen
elvégzik a munkát.
Laczóné Hardi Márta képviselő testületi
határozathozatalnál figyelembe venni.

ülésre

megérkezett,

melyet

kérek

a

Török Tiborné polgármester
Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdést
feltenni, illetve hozzászólni.
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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, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
47/2015 (V.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háziorvosi vegyes ellátás,
fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes településen” című
projekt, Hetes, Vikár Béla u. 74. sz – Hetes belterület 38/1 hrsz-ú – alatt a DDOP
– 3.1.3/G – 14-2014-0049 azonosító számú „DDOP – 3.1.3/G – 14 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése” pályázati konstrukcióban megvalósuló, 62.348.853,-Ft
összköltségű, 59.975.873,-Ft támogatás szempontjából elszámolható összeggel
megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával a
legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 317.500,.Ft) tevő „Beirat Kft”-t (1043 Budapest,
Erzsébet u. 34. VI/36) bízza meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
3.)

Előterjesztés a DRV Hetes-Csombárd vízkorlátozási tervének jóváhagyására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. §-a rendelkezik a vízfogyasztás
korlátozásáról.
Amennyiben a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség terészeti vagy
egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás
időszakában foganatosítható közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a
megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el. A vízkorlátozás
közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
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:
48/2015 (V.12.) sz. képviselő-testületi határozat
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1. Hetes Község Önkormányzata a DRV Zrt által megküldött HetesCsombárd településekre vonatkozó vízkorlátozási tervet változatlan
formában jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Hetes-Csombárd településekre
vonatkozó vízkorlátozási terv közzétételére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző(közzététel és végrehajtás ellenőrzése)
Határidő: 2015. május 30.
4.)

Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő
megállapodásra.
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste Hetes Község
Önkormányzatát együttműködési megállapodás kötése okán. A megállapodás tervezetét a
képviselők áttanulmányozhatták. A tervezet alapján lakosságszám arányában kérnek
támogatást, mely Bodrog esetében összesen 68.400,-Ft, 1140 lakos/60 Ft. Véleményem
szerint a megállapodás támogatható.
Bakai Tamás képviselő
Mit kap ezért az önkormányzat cserébe.
Török Tiborné polgármester
A megállapodás tervezet tartalmazza azokat a területeket, amelyben a Katasztrófavédelmi
kirendeltség elősegíti és támogatja az önkormányzat munkáját. Több alkalommal is voltak
kint a településen és ígéretet kaptam arra, hogy a veszélyes fák felmérését követően,emelős
kocsit is biztosítanak.
Laczóné Hardi Márta képviselő
Szerepel-e a 2015. évi költségvetésben erre a célra elkülönített összeg.
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző
Bázis alapon tervezzük a költségvetést. A tavalyi évben is fizettünk a Katasztrófavédelem
részére, így ebben az évben is beállítottunk erre összeget.
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:
49/2015. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
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Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodást elfogadta és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására valamint a megállapodás
szerinti 68.400,-Ft támogatási összegnek a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00283762-00000000
számú számlára történő átutalására.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Török Tiborné
5.)

Egyebek

5.1.) Gyógyszertár nyitvatartás
Előadó Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Pavelka Béla alpolgármester és a lakosság is többször jelezte a hetesi gyógyszertár
nyitvatartási idejével kapcsolatosan felmerült lakossági igényeket. Ezzel összefüggésben
megbeszélést folytattam a gyógyszertárt üzemeltető cég vezetőjével. A cég korábban betéti
társaságként működött és nemrégiben kft-vé alakultak át, és a hetesi gyógyszertár most fiók
gyógyszertárként működik, melynek a nyitvatartási ideje heti 20 óra. A nyitvatartási időt
ugyanakkor rugalmasan kezelik és alkalmazkodnak a háziorvos rendelési idejéhez.
Jellemzően nyitva vannak addig, amíg a háziorvos rendel, azonban nekik is be kell tartaniuk
az engedélyükben szereplő előírásokat. Bízom benne, hogy a jövőben ez a kérdés is
megoldódik.
5.1.) Konyhafelújítás pályázat
Előadó Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Megvizsgáltuk a konyhafelújítással kapcsolatos pályázatbeadásának a lehetőségét. A mai
napon jött a tervező felmérni az óvodában a tálalókonyha. A pályázati kiírás alapján az
önkormányzatnak 5% önerőt kellene biztosítani, azonban még nem tudjuk pontosan, hogy
mekkora az igényelhető támogatás mértéke, amelyhez az önerő igazodik. A felmérést
követően tudunk erről nyilatkozni.
5.2.) Kaposmérői út
Előadó Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
Az önkormányzati dolgozók éppen a mai napon végeztek javítást a Hetes-Kaposmérő
összekötő úton. Amint elvégezzük a javítást szinte azonnal tönkreteszik a nehéz járművek,
amelyek a bevezetett útdíj miatt gyakran ezt az utat használják. Meg kell vizsgálni a
súlykorlátozás bevezetésének a lehetőségét is. A rendőrséggel is többször egyeztetett azonban
érdemi eredmény nem született. Ebben az ügyben egyeztetni fogok Kaposmérő
polgármesterével.
5.3.) Király Lászlóné tiszteletdíja
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Előadó dr. Lukács Zoltán jegyző
Dr. Lukács Zoltán jegyző
Király Lászlóné képviselő az alakuló ülésen lemondott a képviselői tiszteletdíjáról. A
képviselő asszony a képviselő-testületnek címzett levelében írásban bejelentette, hogy a hogy
2015. május 1. napjától a tiszteletdíjára igény tart.
Király Lászlóné képviselő
Kérem a képviselő-testület részéről a bejelentésem tudomásul vételét.
A képviselő-testület Király Lászlóné döntését arra vonatkozóan, hogy a tiszteledíjára 2015.
május 1-től igényt tart tudomásul vette.
5.4.) Orvosi rendelő pályázattal kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása
Előadó dr. Lukács Zoltán jegyző
Laczóné Hardi Márta képviselő
Az orvosi rendelő felmérési alaprajzát és a pályázatban beadott tervet áttanulmányoztam és
sajnálattal állapítottam meg, hogy a háziorvosi váró mérete kisebb lett, mint eredetileg is volt.
Influenzás időszakban a jelenlegi betegváró kapacitása is kicsi, így mi történne akkor, ha a
egy ilyen járvány bekövetkezik. Ha már egyszer felújításra kerül a rendelő, akkor azt
megfelelő módon kell elvégezni, hiszen a következő húsz évre meghatározza a lakosság
életét. A település egész lakosságát képviseli, amennyiben ebben nem tud megállapodni a
testület, akkor név szerinti szavazást fogok kérni. Miért kellett kisebbre tervezni az orvosi
rendelőt és várót. Ezt a pályázatot véleményem szerint jobban elő kellett volna készíteni. A
jelenlegi rendelő épületében található apartmanból az ott lakó gondozott személy
elhelyezéséről a szociális otthon vezetőjének már intézkednie kellett volna a pályázat
benyújtása után lett volna elég idő az elhelyezésére.
Török Tiborné polgármester
A pályázat első körben tartaléklistára került. A gondozott személy a lakrészért befizette annak
megváltását és a vele kötött szerződés alapján az élete végéig jogosult használnia azt.
Érvényes szerződést az önkormányzat nem rúghat fel ezt mindenkinek tudnia illene.
dr. Lukács Zoltán jegyző
Figyelemmel arra, hogy kb 3 hete szereztünk tudomást arról, hogy a pályázatunk a
tartaléklistáról támogatásban részesült, így nem lehetett mindent előkészíteni. Az első körben
nyertes pályázóknál a beruházások már megvalósultak. Hetes pályázatát első körben
forráshiány miatt tették tartaléklistára,ám miután a pályázati keretet felemelték, így lehettünk
mi is nyertesek.
Laczóné Hardi Márta képviselő
A gondozott személy lakrészét közcélból el kell venni és ezáltal megnő a rendelkezésre álló
hely. Nem tudom, hogy milyen egyéb célra kívánná az önkormányzat hasznosítani.
Török Tiborné polgármester
Az a célunk, hogy a pályázat megvalósuljon. A szociális otthon vezetője felvetette, hogy jó
lenne egy helyiség a gondozottak családtagjainak, akik messziről jönnek és itt meg tudnának
szállni. Ez csupán egy lehetőség, ám még semmilyen döntés nem született.
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Pavelka Béla alpolgármester
Ezen a kérdésen sokáig lehetne vitatkozni, de nem fogunk eredményre jutni, mivel nem
rendelkezik a jelen lévők közül senki sem a tervezés tekintetében szakismerettel. Javaslom,
hogy a tervezőmérnököt és a pályázat elkészítésében részt vevő szakembereket hívjuk meg és
velük együtt tárgyaljuk meg ismételten a kérdést, hogy milyen lehetőségek állnak a
rendelkezésre. Minden képviselőnek az a célja, hogy a pályázat megvalósuljon és büszkék
legyünk az orvosi rendelő felújítására, amelyet a lakosság is megelégedéssel fogad.
Török Tiborné polgármester
Mindenkinek az a célja, hogy a beruházás megvalósuljon. Sokat dolgoztunk a pályázat
összeállításával és nagyon örültünk, hogy a tartaléklistáról előrelépve elnyertük a támogatást.
Bízom benne, hogy a képviselők is partnerek lesznek a megvalósításban és nem
részletkérdésekről fogunk vitatkozni.
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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