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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án 17 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 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
  
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Kiss Anett Fanni  jegyzőkönyvvezető 
  
  
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 5 fő jelen van. 
Bakai Tamás és Kurjancsek Zoltán képviselők előzetesen jelezték, hogy az ülésen nem tudnak 
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: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 
59/2015 (VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
június 3. napján megtartott ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a „Háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői 
szolgálat fejlesztése Hetes településen” című projekt kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárásban alkalmazandó ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

 Felelős: Török Tiborné polgármester 
 Határidő: Értelem szerint 

 
1.) Előterjesztés a „Háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat 

fejlesztése Hetes településen” című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárásban alkalmazandó ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester  
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Török Tiborné polgármester: 
Az orvosi rendelőt érintő felújítást minél hamarabb szeretnénk elkezdeni. A közbeszerzési 
eljárás kiírását követően erre azonnal lehetőségünk is lesz. A testületnek döntenie kell arról, 
hogy elfogadja e azokat a vállalkozásokat akiket előterjesztettünk, hogy meghívják őket. A 
bíráló bizottságba az önkormányzat részéről dr. Lukács Zoltán jegyzőt delegáljuk. Kiss 
Istvánné a hivatal pénzügyi vezetője, ő a pénzügyeket tekintve lesz hasznos tagja a csapatnak. 
A harmadik tag Boda Anikó műszaki szakértő lenne az előterjesztés alapján. Jelenleg is az 
önkormányzatnak dolgozik megbízási díjasként. Magát a pályázatot is ő nyújtotta és 
nagyrészt ő is írta meg.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Ahogy látom két messze levő cég és egy kaposvári közül kellene választani. Gondolom 
megnéztétek, hogy megfelelnek e minden feltételnek. Nem ismerem egyiket sem, így nem 
tudok érdemben véleményt nyilvánítani. El tudom fogadni ezeket a cégeket, mint 
résztvevőket. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ismeritek az álláspontomat az orvosi rendelő pályázattal kapcsolatban. Ha a képviselő-testület 
többi tagja elfogadja, én el tudom fogadni. 
  
Török Tiborné polgármester: 
Volt azóta újabb egyeztetés a doktor úrékkal.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Továbbra is tele vagyok kételyekkel, de ebbe most ne menjünk bele. Ha belenyúlunk a 
projektbe, megváltoztatjuk a műszaki tartalmat, akkor elveszítjük a szavatosságot.  
 
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: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2015 (VI.3.) sz. képviselő-testületi határozat 
1) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Háziorvosi 

vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes 
településen” című DDOP – 3.1.3/G – 14-2014-0049 azonosító számú projekt 
kivitelezésére kiírt Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásban 
alkalmazandó ajánlattételi felhívás elfogadásáról szóló előterjesztését és úgy 
határoz, hogy az ajánlattételi felhívást a határozat mellékletét képező 
formában és tartalommal elfogadja. 
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2) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háziorvosi vegyes ellátás, 
fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes településen” című 
DDOP – 3.1.3/G – 14-2014-0049 azonosító számú projekt kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre kéri fel az alábbi vállalkozásokat:  
• ZSELIC KONSTRUKT Kft. 

Cím: 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2/203. 
Asz.:25109106-2-14 
Cjsz.:14-09-314520 
Ügyvezető: Grabant János 
 

• Uniform Kft. 
Cím: 8800 Nagykanizsa, Báthory u. 18. 
Asz.: 10659904-2-41 
Cjsz.: 01-09-923586 
Képviselő: Kovács Attila 
 

• HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. 
Cím:.8360-Keszthely, Sömögyei út 1. 
Asz.: 10496934-2-20 
Cjsz.: 20-09-060354 
Ügyvezető: Kötél Róbert 

 
3) Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háziorvosi vegyes ellátás, 

fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes településen” című 
DDOP – 3.1.3/G – 14-2014-0049 azonosító számú projekt kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választja meg: 
• Dr. Lukács Zoltán jegyző (7400 Kaposvár, Laborfalvi u. 9.) 
• Kiss Istvánné pénzügyi vezető (7477 Zselickisfalud, Fő u. 51.) 
• Boda Anikó műszaki szakértő (7257 Mosdós, Ifjúság u. 6.) 

 
Határidő: folyamatos  

         Felelős: képviselő-testület 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat szakfeladat rendjének módosításáról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

Török Tiborné polgármester: 
A szakfeladat rendünkbe fel kellene vennünk néhány új feladatot. Könyvelési szempontból az 
Évinek szüksége lenne több hiányzó szakfeladatra is, amit az előterjesztésben láthattok. A 
legfontosabb a zöldterület kezelés felvétele lenne. A bérek szempontjából jobb lenne, ha ide át 
tudnánk tenni egy dolgozót. A bölcsődei étkeztetés külön szakfeladatként 2015. január 1-jén 
jelent meg. Ezt is fel kell vennünk, mert Fonai Mária és Szűcsné Békei Gyöngyi bérét is erre a 
feladatra kellene könyvelni. 
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. 
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2015 (VI.3.) sz. Kt. határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Hetes Község 
Önkormányzatának módosított szakfeladat rendjét, amely a Hetesi Közös Önkormányzati 
Hivatal 3. számú függelékét képezi.  
A függelék szövegét e jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
              dr. Lukács Zoltán jegyző 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
 
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  
 
 

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


