JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 16 órai
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott soros nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán

jegyző

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van.
Bakai Tamás képviselő előzetesen jelezte, hogy az ülésre késve fog érkezni. Az ülés
határozatképes, melyet megnyit.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri,
hogy határozzon a testület a napirendi pontokról.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
62/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
június hó 25. napján megtartott nyílt ülésén a következő napirendeket fogja tárgyalni:
1.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzatok 2015. évre vonatkozó víz és csatornadíj támogatási
igény benyújtásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
3.) Előterjesztés a „Háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése Hetes településen” című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
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4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
5.) Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
7.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség és az Országos mentőszolgálat támogatási
kérelméről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
1.)Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A szolgáltatóval szükséges újrakötnünk a szerződést a tavalyi évben csak egy évre
kötöttük meg. A szerződésnek minimum addig kell hatályban maradnia, ameddig a
Kaposmenti hulladéklerakója meg nem épül.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel,
a katasztrófavédelem jelöl ki számára közszolgáltatót, így célszerű lenne elfogadni a
Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ajánlatát.
További hozzászólás 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:
63/2015 (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat
1.Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel (7400
Kaposvár, Áchim A. u. 2.) megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítását.
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2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Dél-Dunántúli Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.-vel megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
Bakai Tamás képviselő megérkezett
2.) Előterjesztés az önkormányzatok 2015. évre vonatkozó víz és csatornadíj
támogatási igény benyújtásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A tavalyi évhez hasonlóan idén is nyújthatnak be a szolgáltatók kompenzációs igényt az
állam felé a rezsicsökkentés terheinek csökkentése érdekében. A DRV Zrt. megkeresett
minket, hogy szeretnék, ha benyújtanánk ezt a pályázatot.
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta
az előterjesztést:
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.
Határidő: 2015. július 08.
Felelős: Török Tiborné polgármester
3.) Előterjesztés a „Háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
fejlesztése Hetes településen” című projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételre felkért három gazdasági szereplő közül
hárman adtak be ajánlatot. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlatok érvényesek.
Mind a három ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre. A legjobb ajánlatot a Zselic Konstrukt
Kft. tette 49.089.074,- Ft +ÁFA összeggel.
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Pavelka Béla alpolgármester:
Biztonságosabbnak tartom, ha helyi kaposvári kivitelezőt válaszunk. A három közül egyedül a
legjobb ajánlatot tevő cég helyi.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Fontos, hogy tőkeerős legyen a vállalkozás, akit megbízunk a kivitelezéssel.
dr. Lukács Zoltán jegyző
Tájékoztatom a képviselőket, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5)
alapján testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.
Török Tiborné polgármester
Szavazásra tette fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Felolvasta egyenként a települési képviselők nevét és kérte, hogy a felolvasáskor igennel vagy
nemmel szavazzanak, vagy pedig tartózkodjanak a szavazástól.

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

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 7 igen
szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
65/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049 számú „Háziorvosi vegyes ellátás, fogorvosi
rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Hetes településen” elnevezésű projekt
kivitelezésére” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás során meghozta a közbeszerzési eljárást lezáró döntését és a
Bíráló Bizottság javaslata alapján a beérkezett ajánlatokat érvényesnek, az eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja továbbá, hogy
a kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db ajánlat érkezett be:
1. HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. - 8360-Keszthely,
Sömögyei út 1. (ajánlati ára: 53.369.470,- Ft + ÁFA)
2. Uniform Kft. - 8800 Nagykanizsa, Báthory u. 18. (ajánlati ára:
50.809.144,- Ft + ÁFA)
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3. ZSELIC KONSTRUKT Kft. - 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2/203.
(ajánlati ára: 49.089.074,- Ft + ÁFA)
A képviselő-testület az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a Bíráló
Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlatot
tartalmazó ajánlatot adó ajánlattevő ZSELIC KONSTRUKT Kft.-t (7400
Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2. em. 203.) nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja:
Ajánlattevő megnevezése: ZSELIC KONSTRUKT Kft
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2. em. 203
Ajánlati ár (nettó HUF): 49.089.074,- Ft + ÁFA
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötési tilalom
lejártát követően a ZSELIC KONSTRUKT Kft -vel a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: Török Tiborné
Határidő: értelem szerint
4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A település Helyi Esélyegyenlőségi Programját kétévente felül kell vizsgálni. A programot
Sótonyi Györgyné dolgozta ki még 2013-ban így eljött az ideje a felülvizsgálatnak.
Akadálymentesítést vállaltunk, illetve azt, hogy több nőt vonunk be a foglalkoztatásba. Az
esélyegyenlőségi program áttekintésre került és megállapítható, hogy az változatlan formában
fenntartható. Módosítására nincs szükség. Az orvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása
után ismételten szükséges lehet a felülvizsgálat.
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy az esélyegyenlőségi
program áttekintésre került, megállapítható, hogy a 2013. július 17. napján elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Program
változatlan formában hatályos.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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5.) Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A tavalyi évben is volt lehetőség a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat beadására.
Ezen a pályázaton nyert pénzből tudtunk székeket venni a faluházba. Ha nem kapunk
megfelelő mennyiségű összeget a vállalt önrészhez viszonyítva, akkor vissza is adhatjuk a
pályázatot, nem jár kizárással.
Bakai Tamás képviselő:
Akár a hangosítás is megoldható lenne ebből a forrásból.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
67/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2015. évi
közművelődési érdekeltségnövelési támogatásra, melyhez 100.000,-Ft önrész
biztosítását vállalja a „működési célú kiadásokon” belül a „dologi kiadások”/
„készletbeszerzési” kiadások terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2015. június 29.
68/2015 (VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hetes Község
közművelődési feladatairól szóló rendeletének alapulvételével az alábbi közösségi színteret
jelöli ki:
Kultúrház Hetes, 7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. 305/1 hrsz.
Fenntartó: Hetes Község Önkormányzata, 7432 Hetes Rákóczi u. 34.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
6.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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Török Tiborné polgármester
A testület által meghozott határozatokról készült egy kimutatás. Az átruházott
hatáskörben hozott döntések száma: 16 darab.
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:
69/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. március
25. és június 3. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót tudomásul vette.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
7.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség és az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatási kérelméről
Török Tiborné polgármester:
A Rákóczi Szövetség és az Országos Mentőszolgálat is támogatási kérelmet nyújtott be
az önkormányzathoz. A Rákóczi Szövetség gyermekek iskoláztatásának támogatásával
foglalkozik.
A támogatandó célt nagyon hasznosnak és értékesnek tartom, javaslom támogatni. A mentők
is hasonlóan nemes célt szolgálnak, életeket mentenek. Javaslom, hogy mind a két szervezetet
támogassuk 10 000 Ft-tal.
További hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsájtja
az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen
szavazattal 3 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség
támogatási igényét és úgy határozott, hogy támogatja az alapítványt 10.000 Ft összeggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a megítélt összegnek a Rákóczi Szövetség
11705008-20488172 számú bankszámlájára történő átutalásáról.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.
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Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen
szavazattal 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2015 (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány támogatási igényét és úgy határozott, hogy támogatja az
alapítványt 10.000 Ft összeggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a megítélt összegnek az Országos
Mentőszolgálat CITI Banknál vezetett 10800007-68164029 számú bankszámlájára történő
átutalásáról.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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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