JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én 9 órai
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Kiss Anett Fanni
Turcsek Éva
Pintér Júlia
Boda Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető
pénzügyi főmunkatárs
tervezőmérnök
pályázati szakértő

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van.
Külön köszönti Pintér Júlia tervezőmérnököt és Boda Anikó pályázati szakértőt.
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:
50/2015 (V.14.) 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 DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban
felmerült kérdésekről
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő : Értelem szerint
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1.) Előterjesztés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049
kapcsolatban felmerült kérdésekről

azonosítószámú

pályázattal

Török Tiborné polgármester:
A rendkívüli képviselő-testületi összehívását két képviselő kérte. Az Mötv. vonatkozó
szakaszai alapján, ha a képviselők meghatározott száma ülés tartását kéri, a testületi ülést
össze kell hívni. Hetes Község Önkormányzatának SZMSZ-e szerint a képviselők egy
negyedének kérésére a képviselő-testület ülését össze kell hívni. Szeretném, ha az a két
képviselő mondaná el, hogy miért is vagyunk itt, akik ezt kezdeményezték. Ti mind a ketten
nyugdíjasok vagytok ráértek arra, hogy kétnaponta ülést tartsunk, de vannak köztünk olyanok
is, akik dolgoznak, rájuk is legyünk tekintettel. Laczóné Hardi Mártának nyilvánvalóan
hiányzik a hatalom. Amíg te voltál e jegyző, nem voltak ülések ilyen gyakran. Sok mindent
saját hatáskörödben is elintéztél. Sajnos azt is hallottam, hogy minden testületi ülésen ezentúl
ezt fogod csinálni, és hátráltatni fogod a munkát, ebben az esetben meg fogom vonni a szót.
Boda Anikó állításod szerint hazudott neked az orvosi rendelő terveivel kapcsolatban Pintér
Júliát pedig alkalmatlannak tartod. Elhívtuk őket is, itt az ideje a szembesítésnek.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Visszautasítom, hogy ilyet mondtam volna. Ami pedig Anikót illeti valóban megvezetett.
Török Tiborné polgármester:
Mindenkit megtámadsz a háta mögött. Nem tudod elviselni, hogy most nincs hatalmad.
Bakai Tamás képviselő:
Nekem erre nincs időm. El fogok menni, ha nem térünk a tárgyra.
Török Tiborné polgármester:
Tamás te már a múltkor is elmentél. Ne induljon képviselőnek, aki nem tud az üléseken részt
venni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Javaslom, hogy ne személyeskedjünk, hanem térjünk rá a napirendi pontokra.
Pavelka Béla alpolgármester:
Azért hívtuk össze a testületi ülést, mert többen úgy gondoljuk, hogy a rendelők felújításáról
szóló tervekben vannak hiányosságok, hibák. Nem értünk egyet azzal, hogy az orvosi rendelő
egy kicsi valami lett. A mostani helységnél is kisebb. Első körben, arról volt szó, hogy csak
mi képviselők ülünk össze, de én a tiszta út híve vagyok és úgy gondoltam, hogy szemtőlszembe beszéljük meg a problémákat. Ne személyeskedjünk tovább, mindenkinek az az
érdeke hogy ez a rendelő megfelelő legyen, és a falu fejlődjön, ez nem a hatalomról szól.
Pintér Júlia tervezőmérnök:
Személyesen meg lettem támadva így szeretnék hozzászólni. Egyetértek vele, hogy kicsi a
váró, de a pályázatban vannak belső szabályok, amiket be kell tartani. Valamennyit tudunk
nyerni, ingyen és bérmentve áttervezem, ha szükséges. Nyert a pályázaton a település, ezzel a
tervvel, így úgy gondolom, hogy csak nem végeztem olyan rosszul a munkámat.
Boda Anikó pályázati szakértő:
Doktorúrral külön megbeszéltük a várót. Azt mondta, hogy a gyerekváró ajtaja majd nyitva
lesz, így nem is lesz olyan kicsi. A gyermek és a felnőtt váró együtt 27m2 a régi váró 19m2.
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A gyermekváró kialakítására kötelezettség van a pályázatban, ha azt nem alakítjuk ki, akkor
vissza fognak venni a támogatásból.
Király Lászlóné képviselő:
Én beszéltem a doktorúrral a váróval ő elégedett is. A rendelő méretével kapcsolatban vannak
fenntartásai. A kerekes székes beteget már nem tudják odatolni.
Török Tiborné polgármester:
Senki ne higgye azt, hogy nem volt előzetes egyeztetés az orvosokkal Akkor miért írták alá,
ha most az mondják, hogy nem jó így. Más orvosi rendelők sem nagyobbak, mint ez. Be
lehetne szépen letisztultan rendezni, akár beépített szekrényeket is lehetne használni.
Király Lászlóné képviselő:
Nem mondta, hogy nem volta egyeztetés.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Minden hiánypótlásunk megvan. Ma délután kettőkor megyünk megkötni a támogatási
szerződést. A kapcsolattartónk azt mondta, hogy lehet változtatnia terven, de ezt minél
hamarabb tegyük meg, még a közbeszerzés előtt.
Pavelka Béla alpolgármester:
A gyermekváró és a felnőtt váró között muszáj lennie falnak?
Boda Anikó pályázati szakértő:
Van egy 5 éves fenntartási kötelezettség, addig mindenképpen muszáj a falnak ott lennie.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Volt számítás a napi beteg forgalomról? A háziorvosnál napi 57 fő fordul meg átlagban. A
védőnőnél nagyságrendileg 6 kismama van egy évben. Jól lenne ha a település lakosságszáma
növekedne.
Boda Anikó pályázati szakértő:
Nem volt ilyen számítás, mert nem kellett a pályázathoz.
Török Tiborné polgármester:
Attól biztosan fog növekedni a lakosságszám, hogy nagyobb lesz az orvosi rendelő várója…
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Jó, én befejeztem a vitát. A megnövekedett lakosságszám nyilvánvalóan nagyobb rendelőt
indokolna.
Török Tiborné polgármester:
Elmondtuk már azt is, hogy a védőnő helységeit is használhatja az orvos is.
Pintér Júlia tervező mérnök:
A válaszfalakat oda toljuk, ahová akarjuk, csak legyenek meg a megadott területek.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Az apartmanra nincs szükség. Piroskáéknak is nyűg. Ha azt ott megszüntetnénk, közvetlenül
csatlakozhatna az a helység a doktor úrhoz.
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Boda Anikó pályázati szakértő:
Nekünk ezt a tervet kell megvalósítani. Ezzel az építészi ajánlással nyertünk a pályázaton. A
részleteken változtathatunk, pillanatnyilag teljesen mindegy, hogy a közös személyzeti
helységeket minek használják majd.
Török Tiborné polgármester:
Elemér bácsinak az apartman helyett nem ajánlhatunk fel helyet az otthonban. Amíg él, addig
ő használhatja azt a helyet, ebben állapodtunk meg vele, és fizetett is érte. Nem tehetjük meg
vele, hogy most meg betesszük egy két-háromágyas szobába.
Pavelka Béla alpolgármester:
Látok egyébként abban is rációt, hogy meghagyjuk az apartmant egy olyan helységnek, ahol
el tudjuk szállásolni a hozzátartozókat vagy akárkit, akinek szállásra van szüksége.
Török Tiborné polgármester:
Ha Elemér bácsi már nem lesz, azt csinálunk vele, amit akarunk, de a megállapodás az élete
végéig szólt.
Nem igaz egyébként hogy kisebb lesz a váró, mert a felnőtt váró, a gyermek betegváró
kialakítása miatt lett kisebb. az hogy melyik helységet mire használjuk, már csak rajtunk
múlik.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nálunk önkormányzati szinten nem merült fel még annak a gondolata, hogy azzal az
apartmannal bármit is kezdjünk. Piroska ötlete volt, hogy ott elszállásolhatná a látogatóba
érkező hozzátartozókat. A testületet arra kérném, hogy döntsön akkor arról, hogy mibe
módosítson a tervezőmérnök!
Pavelka Béla alpolgármester:
Tudunk úgy módosítani, hogy a pályázatban bent maradjunk, de a méret változzon?
Boda Anikó pályázati szakértő:
Lehet, de akkor át kell tervezni a villamos és a gázhálózatot is.
Pintér Júlia tervező mérnök:
Meg tudjuk oldani.
Pavelka Béla képviselő:
Tudna egy olyan skiccet készíteni, hogy eltudjuk képzelni, hogy miről is van szó?
Bakai Tamás képviselő:
Miben is kérjük pontosan a változtatást?
Boda Anikó pályázati szakértő:
Igen ezt jó lenne akkor konkretizálni. A felnőtt rendelő, mindennel együtt 60m2-nél nagyobb
nem lehet.
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Bakai Tamás képviselő:
Öt év után a szélfogót is kiiktathatjuk, majd? Azzal is nyernénk pár m2-ert.
Pintér Júlia tervező mérnök:
Sőt öt év után akár az egész teakonyhát is ki vehetjük.
Pavelka Béla alpolgármester:
Az lenne a jó megoldás, ha úgy meg tudnánk csinálni, hogy könnyen ki tudjuk bontani a
gyermek és a felnőtt váró közötti falat.
Boda Anikó pályázati szakértő:
Gipszkartonnal meg tudjuk csinálni.
Török Tiborné polgármester:
Én nem támogatom ezt a megoldást.
Szavazásra tette fel az előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy támogatja-e a testület a DDOP3.1.3/G-14-2014-0049 pályázat kapcsán a kivitelezésben történő módosítást, mely szerint a
várók közti fal gipszkartonból kerüljön kialakításra.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal 1 ellenszavazat 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát:
51/2015 (V.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DDOP-3.1.3/G14-2014-0049 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó építészi ajánlást fenntartja, azzal a
kitétellel, hogy a terveken gyermekváró valamint felnőtt váró elnevezéssel feltüntetett
helységek közötti falat gipszkarton megoldással kívánja kivitelezni.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Török Tiborné polgármester
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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