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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 16 órai 
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános 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 
  
  
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. 
Az ülés határozatképes, melyet megnyit. Külön köszönti Laczó Edit családgondozót. 
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: 
 
52/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
május hó 27. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a családsegítő 
szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről. 

      Előadó: Török Tiborné polgármester 
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3.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, 
hidak járdák felújítása, közös önkormányzat székhely hivatalának felújításának 
támogatására kiírt pályázatról. 

      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

4.) Előterjesztés az ENERIN Zrt- vel kötendő a közvilágítás korszerűsítéséről szóló 
szerződés jóváhagyásáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester  
 

5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár 
kapitányságvezető kinevezéséről 

      Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

6.) Egyebek 
 

Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő : Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról.   
Előadó: Török Tiborné polgármester  

 
 
Török Tiborné polgármester: 
A központi költségvetésben elkülönített összeg áll rendelkezésre a gyermekétkeztetés 
feltételeinek javításának céljára. A kormány politikájának fontos részét képezi a 
gyermekétkeztetés, hiszen nem csak a tárgyi feltételek javítására, hanem a nyári 
gyermekétkeztetésre is lehetett pályázni ebben az évben is. volt egy bejárás a konyhában az 
építészmérnökkel és a szakemberekkel, melyen ti is részt vettetek. Kaptunk árajánlatot a 
konyha felszerelésére vonatkozóan, de elég sok utánajárást igényelt mire ki tudtuk deríteni, 
hogy pontosan milyen eszközökre van szükség és mik az erre vonatkozó előírások. Az 
árajánlat alapján a szükséges önerő: 2.366.774 Ft, a pénzügyi ügyintézőnk kimutatása alapján 
az összeg rendelkezésre áll. Kérem, a testületet döntsön arról, hogy beadjuk- e pályázatot!       
 
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: 
 

53/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 
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gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be 
az önkormányzat által fenntartott Hetesi Mese- Vár Óvoda vonatkozásában. A 
képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
megvalósításához szükséges 2.366.774,-Ft saját forrás rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2015. május 29. 

 
 
2.) Előterjesztés a Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról, a családsegítő 

szolgálat munkájáról valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak átfogó értékeléséről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az írásos tájékoztatókat előzetesen megküldtük a számotokra. Egy beszámolót készített Edit, 
egyet az Alapszolgáltatási központ, valamint egyet a hivatal gyermekvédelmi gyámügyi 
előadója és a jegyző úr. Van –e kérdés ezekkel kapcsolatban? Edit kiegészítenéd esetleg? 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Szakmai kérdésem nincs. Inkább arról szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e elérni valamit 
Kaposmérőben? 
 
Török Tiborné polgármester: 
Egyenlőre nem kell hozzátenni pénzt. Azt mondták, hogy ezeket az összegeket most 
kimutatták, hogy lássuk, mennyit kellene fizetni, de nem kell fizetnünk. A társulási ülésen mi 
továbbra is következetesen az az álláspontot képviseltük, hogy az összes normatívát osszuk 
fel a települések között arányosan. A vezető bérét is leosztják minden településre, a 
családgondozókét is le lehetne osztani, ha már törvényileg kötelező három főt alkalmazni. 
Aránytalan, hogy Editnek csak két települést adtak, amelynek a lakosságszáma még a 2000 
főt sem éri el. A bérét pedig nekünk kettőnknek kell kifizetni. A másik családgondozók 5 
települést is el tudnak látni. Kaposmérő szerint nekünk polgármestereknek kell egyezkednünk 
arról, hogy más legyen a felosztás. Sajnos továbbra is ragaszkodnak ahhoz az állásponthoz, 
hogy egyes települések fel nem használt normatíváiból tartalékot képeznek. Kaposmérő 
polgármestere kijelentette, hogy inkább kifizetik a büntetést, és nem érdekli az államkincstár 
véleménye. Nem az a baj, hogy fizetnünk kell, hanem hogy ilyen aránytalanul sokat.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Egy ilyen társulási ülésre nem lehetne elhívni a Kincstárt? A többi polgármester nem jelezheti 
ezt feléjük.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ők maguk írtak a MÁK- nak és kértek állásfoglalást a feladatfinanszírozással kapcsolatosan. 
Természetesen a Kincstár is csak azt tudta mondani, hogy el kell költeni az erre szánt 
összeget, amit a társulás nem költött el, azt vissza kell fizetni az államnak, ebben az esetben 
jövőre kevesebb állami finanszírozásban részesül a társulás.  
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Kurjancsek Zoltán képviselő:  
Akik több településen is dolgoznak azoknak a fizetésük is kétszer annyi? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ugyanannyit keresnek. A közalkalmazotti bértáblában elfoglalt besorolási fokozatuktól függ a 
bérük.     
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Sok érelme nincs ennek a társulásnak ebben a formában. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Közösen hívjuk le a pénzt. Emelt normatívát kapunk 40-%-ot. Gyakorlatilag ennyi pénzből 
már önállóan is el tudnánk látni a feladatot. Mi 1400-an vagyunk Csombárddal együtt, 
nélkülünk is megvan a társulás létszáma.  
 
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, egyhangú 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

54/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
átfogó értékeléséről, a családsegítő szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót 
valamint a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatairól szóló 
átfogó értékelést és azt jóváhagyólag elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Török Tiborné polgármester 

                     dr. Lukács Zoltán jegyző 
Laczó Edit családgondozó 

 
3.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi 

utak, hidak járdák felújítása, közös önkormányzat székhely hivatalának 
felújításának támogatására kiírt pályázatról. 

       
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Június 9-ig kell benyújtani a pályázatot. Pályázni lehet utak, hidak, járdák felújítására, 
valamint Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására. Előzetesen beszéltem már 
veletek erről úgy gondolom, hogy a Rákóczi utca legvégét kellene megcsinálni a halastó felől, 
ahol már szinte nincsen út, viszont ugyanúgy hetesi adófizetők laknak ott is, valamint a 
Rákóczi utca bevezető szakasza is nagyon rossz. A teljes utcára pedig kellene csinálni egy 
padkanyesést. A Sétáló utca eleje is járhatatlan. Tagadhatatlan, hogy nagyon rossz állapotban 
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van még a Petőfi Sándor utca és az Ady Endre utca is. A Petőfiben ebben az évben a járdát 
építjük meg. Az Adyban pedig próbálunk majd foltozni, hogy valamelyest javítsunk a 
helyzeten. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A támogatás 15 millió Ft+ÁFA? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
15 millió Ft bruttó összeg, de van önerő 2,6 millió Ft, ha mind a 15 millió támogatást 
megpályázzuk. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Majdnem annyiba kerül mint az egész majori út.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Geiger Útép Kft. ajánlata még mindig olcsóbb, és jó munkát végeznek. Ebből a pénzből egy 
útnál többet nem tudunk megcsinálni. A Petőfi Sándor utcával kapcsolatban megkérdeztem 
őket, hogy miért csak 16 kapubejárót számoltak pedig jóval több van. Azt mondták, hogy a jó 
állapotban lévőket nem számolták, volt, aki közben megcsinálta magának a hidat és szép. Azt 
nyilván nem építjük újra. A járdához kevert betont ajánlottak. 1,1 méter széles oldalról 
megerősített járdánk lenne, nagyságrendileg 2 millió Ft-ért.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A másik pályázati cél a hivatal felújítása. Maximum 30 millió Ft-ot lehetett megpályázni. 
95%-os támogatással.  
 
Török Tiborné polgármester: 
Zoli beszéltetek a villamoshálózatról? 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Kaptam tervrajzot már. El fogom készíteni az ajánlatot. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Nyílászárót kellene cserélnünk, hőszigetelni kell az épületet. A homlokzatra is költenünk 
kellene mert kívülről sem túl szép az épület. A berendezési tárgyak, bútorok is cserére 
szorulnak. Az első mosdót szeretnénk még megcsinálni, valamint le kellene választani a 
Juditot a központi helységről, mert gyakran nem tud dolgozni, azért mert átjáró ház van ott.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Mennyi pályázatunk van most folyamatban? Ha megnyerjük mind a 4-5-öt amit most beadunk 
ki kell szorítani valahogy az önerő összegét. ha jól emlékszem idén nagyjából 7 millió 
Forinttal gazdálkodunk szabadon. Mikorra kell megvalósítani ezeket? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ezt a kettőt csak jövőre, 2016 év vége a határidő. Ha nem adjuk be, elesünk a lehetőségtől. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Jól értettem, hogy az úthoz még egy milliót hozzá kell tennünk azon felül amit önerőként 
vállaltunk? 
 



6 
 

dr. Lukács Zoltán jegyző: 
15% az önerő ennyit kell hozzátenni. A pénzügyes kolléganő külön bontotta a költségeket 
felhasználás szerint, de az összeg ettől nem több. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Köszönöm, ez kevert meg. Próbáljuk meg akkor beadni őket, aztán ha megnyertük ráér utána 
fájni a fejünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Mindegyik létszükséglet a falu szempontjából. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Régóta nem volt pályázati kiírás útfelújításra. A keretösszeget figyelembe véve kicsi az esély 
arra, hogy pont mi nyerünk, mint ahogy az sem valószínű, hogy a beadott 4 pályázatunkból 
mindegyiket támogatják majd.  
  
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Meg kellene próbálni eladni a lakóparki telkeket. ha már kettőt megvennének, meglenne az 
önerő.  
      
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: 
 

55/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása – támogatására 
a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, Hetes, Rákóczi u. 34. (Hetes belterület 22 
hrsz) felújítására pályázatot nyújt be. A képviselő-testület az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) 
bekezdése alapján nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása – támogatására kiírt 
pályázat megvalósításához szükséges 1.578.947,-Ft saját forrás rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2015. június 09. 
 

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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56/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) alpontja 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása – támogatására Hetes, Rákóczi utca (Hetes belterület 307 
hrsz) felújítására pályázatot nyújt be. A képviselő-testület az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) 
bekezdése alapján nyilatkozik, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések – belterületi utak, járdák, hidak felújítása – támogatására kiírt 
pályázat megvalósításához szükséges 2.647.050,-Ft saját forrás rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: 2015. június 09. 
 

 
4.) Előterjesztés az ENERIN Zrt- vel kötendő a közvilágítás korszerűsítéséről szóló 

szerződés jóváhagyásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Török Tiborné polgármester 
Az ENERIN Zrt megküldte a szerződést, hogy a testület aláírja és megkezdődhessen a 
közvilágítás korszerűsítése. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Némi aggodalomra adhat okot, hogy több ponton eltér a szerződés attól, amit itt 
megbeszéltünk a Zrt. képviselőjével. nem teljesen tiszta számomra, hogy kinek a tulajdonát 
képezik a lámpatestek. Mikor tárgyaltunk arról volt szó, hogy az önkormányzaté, a 
szerződésben már nem így van. Arról tájékoztattak, hogy majd a 15 év lejárta után kerül a 
település tulajdonába. A szerződésben az van, hogy határozatlan időre szól, 180 hónapos 
felmondási tilalommal. Ezt szintén nem tartom teljesen tiszta szabályozásnak. Ami számomra 
a legaggasztóbb az az, hogy a jóváhagyandó megállapodás kimondja, hogy a 
feladatfinanszírozás esetleges megváltozása nem minősül vis maiornak. Az ebből eredő 
kockázatot az önkormányzat viseli.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ebben az önkormányzatnak nincs semmi üzlet. Ugyanannyit fogunk fizetni továbbra is.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Én már az előző alkalommal is ezt kérdeztem mikor tárgyaltunk vele, hogy miért jó ez 
nekünk? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az lett volna benne az üzlet, hogy ha az önkormányzat tulajdonában lennének a lámpatestek, 
forrás nélkül megújult volna a közvilágításunk. Így ezekkel a feltételekkel nem meggyőző ez 
a konstrukció.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Szerintem hivatalosan eleve nem is lehet a miénk. Ők veszik fel a hitel és valósítják meg a 
beruházást.  
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Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nekem több aggályom is van ezzel a szerződéssel kapcsolatban. 15 év nagyon hosszú idő. 
Ennyi időre kötelezettséget vállalni véleményem szerint nem szerencsés, főként, hogy mire a 
futamidő végére érünk, ezek a lámpák már elavultak lesznek. A mai világban nagyon gyorsan 
fejlődik a technika. Mi a bizonyíték arra, hogy ez a lámpa most a lehető legkorszerűbb, és 
még 15 év múlva is működő képes lesz?  A jegyzőúr által említett költségvetési kockázat 
szintén aggasztó. Semmi garancia nincs rá, hogy a feladatfinanszírozás rendszere 15 évig így 
marad. Arra pedig főként nincs, hogy arányaiban nem fog lecsökkeni. Ebben az esetben az 
önkormányzatnak saját zsebéből kell kifizetni a különbözetet. A szerződés 4.9. pontja kiköti, 
hogy az önkormányzat a bérleti szerződés időtartama alatt nem telepíthet más rendszert. 
Akkor sem fogunk tudni hozzányúlni a világításhoz, ha lenne pénzünk fejleszteni, vagy lenne 
egy nagyon kedvező pályázat, mert ehhez nem nyúlhatunk hozzá a futamidő végéig.  
A szerződés 9.9 pontja azonnal beszedési megbízást biztosít, abban az esetben, ha valamilyen 
fizetési nehézségünk támadna, és nem tudnánk utalni a megfelelő összeget. Ilyen 
felhatalmazást még az E-onnak sem adtunk. Bármikor belenyúlhatnak a költségvetésünkbe is 
ezáltal.  
A szerződés 12.11 pontjával kapcsolatban is az a véleményem, hogy a választott bírósági 
eljárás megint csak nekik kedvez. Ha lesz egy jogvitánk a későbbiekben nem mindegy, hogy 
milyen fórum előtt kell eljárnunk. Jelentősen lekorlátozza a fellebbezési lehetőségeinket is.  
Amikor az ajánlatot tették kiderült, hogy nincs benne a lakópark a lámpatestek számában. A 
134 db lámpa tehát nem fedi le a falut teljesen, ráadásul így az ez alapján kiszámolt 
megtakarítás sem stimmel.  
Úgy gondolom, hogy ennyi mindenre nem lehet kötelezettséget vállalni ilyen rövid idő alatt. 
Folyamatban vannak jelenleg ennél nagyobb horderejű pályázataink, beruházásaink is. Én 
nem támogatom a szerződés megkötését. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A jövőbe nem látunk, nem tudjuk megjósolni, hogy jók lesznek e vagy sem. Én támogatom a 
szerződést.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
Én is támogatom.   
 
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, 6 igen 
szavazattal 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta az ENERIN 
Sümeg Energetikai Kft.-vel Hetes községben a közvilágítás korszerűsítésére 
kötendő vállalkozási és bérleti szerződést és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására 
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Felelős: Török Tiborné polgármester   
Határidő: Értelem szerin 

 
5.)Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár 
kapitányságvezető kinevezéséről 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester 
A rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény vonatkozó szakasza szerint a rendőrkapitány 
kinevezéséhez szükséges beszerezni az illetékességi területén működő önkormányzatok 
jóváhagyását. Elküldték az önéletrajzát is. Szerintem semmi kifogásunk nem lehet ellene.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Szakmailag nagyon jó és az állomány is szereti.  
 
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, egyhangú 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2015 (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja Dr. Heffner Attila r. 
alezredes úrnak a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár 
kapitányságvezetői kinevezését.  
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  

 
6.) Egyebek 
 
6.1. Szeptemberi programok 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
A Települési Értéktár Bizottság tagjaival beszéltünk arról, hogy idén szeretnénk méltóképpen 
megemlékezni Vikár Béla halálának 70. évfordulójáról. A remélhetőleg idén is 
megrendezésre kerülő Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! rendezvénnyel összekötve, több 
napos rendezvénysorozatot szeretnénk szervezni. A jövő hétre javaslom, hogy hívjuk össze az 
intézmények és a civil szervezetek vezetőit. Jó lenne látni legalább nagyjából, hogy hogy 
állna össze az a hét. Kinek mi lenne a feladata. Az iskola is lassan bezár előtte jó lenne ezt 
tisztázni. 
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Török Tiborné polgármester: 
Bank Lajos igazgatóúr beszélt az értéktár bizottság legutóbbi ülésén a Sissy fákról. Felmerült, 
hogy esetleg újra lehetne ültetni őket az eredeti helyükre. A parkosítással kapcsolatban 
megkerestem a TSZ-t is. Lesz közgyűlésük, amin döntenek a Mezőcsokonya felé vezető út 
mellett lévő háromszög alakú terület sorsáról. Kértük, hogy adják bérbe az önkormányzatnak. 
A József Attila utca lakói részéről jogos az igény, hogy az a terület se legyen ennyire 
elhanyagolt. Jó lenne elbontani onnan azt a csúnya buszmegállót és parkosítani a területet, 
illetve a fiúk csinálnak egy olyan kis filagóriát oda, mint ami a nyugdíjasháznál is van.  
 
Éhl Fülöp képviselő: 
Lehetne ott a búcsú is. Sosincs helye a körhintásoknak, árusoknak.    
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Jövő héten beszéljük át akkor a rendezvénysorozatot illetve a parkosítást is.       
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 
 

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


