JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 17:30
órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott 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
Jónásné Kiss Anett
Turcsek Éva

jegyző
jegyzőkönyvvezető
pénzügyi ügyintéző

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. A
jegyzőkönyvvezetésre felkéri Jónásné Kiss Anettet a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal
tisztviselőjét. 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: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
72/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
augusztus hó 31. napján megtartott nyílt ülésén a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 12/2008
(XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
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3.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester
4.) Előterjesztés a Faluház akadálymentesítéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
5.) A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
6.) Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
7.) Tájékoztató a falunapról
Előadó: Török Tiborné polgármester
8.) Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásának igénybevételéről
Előadó: Török Tiborné polgármester
9.) Egyebek
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
Török Tiborné polgármester:
Szeretném felkérni Turcsek Éva kolléganőnket, hogy mutassa be a rendelet módosítását.
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző:
Leginkább a pénzmaradvány igénybevétele miatt módosult a költségvetés. Plusz pénzt
kaptunk a szociális dolgozók ágazati pótlékára, illetve kaptunk forrást a bérkompenzáció
miatt is. Nagy változás nem volt. A munkaügyi központtól többet kapunk, mert több embert
tudtunk alkalmazni, mint ahogy az a tervekben szerepelt, de ezt előre megmondani nem lehet.
A dologi is emelkedett. A beruházásokkal kapcsolatban a közvilágítás korszerűsítésre
betervezett 5 millió Ft maradt, az óvoda pályázatunkat elutasították, a kultúrházra be sem
tudtuk adni. Az útfelújításra beadtuk, de az sem nyert. Az orvosi rendelőre a 60 millió Ft-ot
beterveztük, és szerencsére nyert a hivatal felújítására beadott pályázatunk is. Ez a 30 millió
még nem szerepel benne.
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Török Tiborné polgármester:
Ez külön, letéti számlán is kell kezelnünk. Télen elindulhat a közbeszerzés és szépen el tudjuk
végezni a feladatokat, nem kell így kapkodni, mint most az orvosi rendelővel. Szerencsére itt
nem olyan szoros a határidő.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Lekötni nem lehetne ezt az összeget? Még több mint félévig kamatozhatna.
Török Tiborné polgármester:
Ilyen kamatokkal szerintem nincs értelme.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ha nem is a teljes összeget, de 20 millió Ft-ot le kellene kötnünk én úgy gondolom.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Próbáljatok meg alkudozni kicsit az OTP- vel hátha kínál erre az összegre egy nagyobb
kamatot.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nekik ez nem tétel, 30 millió Ft-on nem gondolkoznak.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Mindenképpen el kell azért gondolkozni rajta, ha már a banki költségek megtérülnek az is
valami.
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 rendeletet alkotta:

7/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IX. 1.) rendelete a
Csombárd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.24.)
rendeletének módosításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
2.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló
12/2008 (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A DRV Zrt-től kaptunk egy levelet, amelyben tájékoztatnak minket a víziközmű
szolgáltatásról szóló törvény módosulásáról, mely változásnak köszönhetően a DRV is
3

módosítja a locsolási kedvezménnyel összefüggésben igénybe vehető kedvezmény
összegét. Felhívták figyelmünket arra, hogy nyilvántartásuk szerint rendeletünk nem
felel meg a törvényben foglaltaknak. Módosítanunk kell az igénybevételnél figyelembe
vehető időszakot. A kedvezmény kizárólag május 1-jétől szeptember 30-ig tejredő
időszakban vehető figyelembe és maximum az elszámolás alapjául szolgáló
ivóvízfogyasztás 10%-át elérő vízmennyiség esetében.
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 rendeletet alkotta:

8/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX. 31.) rendelete a
Hetes Község Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 12/2008 (XII.19.)
rendeletének módosításáról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza.
3.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
A gördülő fejlesztési tervet minden évben el kell fogadnia a testületnek. A tervet a DRV Zrt
elkészítette, azt az előterjesztés mellékleteként mindenki megtekinthette. Határozatunkat
szeptember 1-jéig kell meghozni, mert a vonatkozó jogszabályok szerint a szolgáltatónak ezt a
dokumentumot szeptember 15-ig meg kell küldenie a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatalhoz.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Nem tartozik szorosan a témához, de szeretném felvetni, hogy nagyon büdös a szennyvíztelep
környéke.
Török Tiborné polgármester:
Hívtam már a Jancsók Gyulát, hogy csináljanak valamit. Megváltozott a az önkormányzati
divízió vezető személye, vele még nem beszéltem, de fogok.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Meg lehet ezt szüntetni, ha hirtelen lesz egy temetés és nem változnak a körülmények az
nagyon kellemetlen lesz.
Éhl Fülöp képviselő:
Sürgősen lépni kell. Az emberek már szóltak emiatt többször is.
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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 határozatokat hozta:
73/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-09928-1-002-00-07 MEKH
kóddal rendelkező 166. sorszámú Hetes-Csombárd szennyvíz elvezető és tisztító
rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11§ szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza
meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
74/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 21-09928-1-002-00-07 MEKH
kóddal rendelkező 166. sorszámú Hetes- Csombárd szennyívzelvezető és tisztító
rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11§ szerinti a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
75/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014 iktatószámú
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Hetesi kistérségi vízmű
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11§
szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt- t hatalmazza meg.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
76/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014.
iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Hetesi kistérségi
vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11§szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési tervet elfogadja.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
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4.) Előterjesztés a faluház akadálymentesítéséről
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az OTP Bankkkal sikerült megállapodnunk arról, hogy ide telepít Hetesre egy automatát. A
faluház lenne nekik az ideális helyszín, hiszen itt van a gyógyszertár, posta, valamint a bolt is.
Az átmenő forgalom is tudná használni. A banknak azonban az volt a feltétele, hogy
akadálymentes feljárója is legyen az épületnek. Az akadálymenetesítésre kértünk egy
árajánlatot. 4,5 millió Ft-ért vállalja a cég, akit megkerestünk, de én ezt nagyon soknak
tartom.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Amíg nincs meg az akadálymenetes feljáró, az OTP nem adja be az építési engedély iránti
kérelmét, ugyanis ahhoz, hogy az automatát beépítsék, engedélyt kell kérniük, mert a
homlokzat meg fog változni. 95 cm magas a terasz, 1 méterenként 5 cm lejtés a megengedett,
így elég hosszú rámpát kell kiépíteni. Nagyon sokallom az árajánlatot. Máshova azonban nem
tehetjük az automatát csak a faluházhoz. Erre a helyrajzi számra kötöttük meg a szerződést.
Az OTP-nek a falu központjában jó az automata, az önkormányzathoz nem tehetjük, az
átmenő forgalom nem fogja keresgélni. Testületi határozatra van szüksége a banknak arról,
hogy vállaljuk az akadálymentesítést és hogy mikorra tudjuk vállalni. Van esetleg még egy
lehetőség az akadálymenetesítés megoldására, ha liftet építünk ki. Ez állítólag olcsóbb lenne.
Viszont a balesetek megelőzése érdekében erre fokozottan ügyelni kell.
Török Tiborné polgármester:
Az iskolánál is ilyen jó hosszú a rámpa Márti nem emlékszel ott mennyire került?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Az iskola akadálymentesítése a felújítási pályázaton belül valósult meg, így nem tudom
megmondani. Meg kell oldanunk ezt az akadálymentesítést valahogy, ha a pénzügyi kereteink
megengedi. Tudtuk akkor is, hogy nem jó az a feljáró, ami a faluházhoz lett építve, de erre
volt pénz akkoriban sem, de meg kellett csinálni. Akkor nem is volt a településen
mozgáskorlátozott ember, most viszont főként az idősotthonból azért van aki használnál.
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző:
Ha nagyon muszáj, ki tudjuk fizetni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Én úgy gondolom, hogy egy automata növeli a település vonzerejét. 4,5 millió Ft azonban
nagyon sok. Van építési törmelékünk és vannak közmunkások is, de nem biztos, hogy elég
szaktudásuk van ehhez. Csak a korlát 1,4 millió Ft.
Török Tiborné polgármester:
Amúgy is ráférne a felújítás erre az épületre.
Bakai Tamás képviselő:
Nem tudom miért vagyunk felháborodva ezen a 4,5 millió Ft-on, meg egyáltalán minek
foglalkozunk a vállalkozókkal. Vannak közmunkásaink, van közöttük kőműves is. Van
anyagunk is.
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Török Tiborné polgármester:
Ha már megcsináljuk, az olyan legyen, amilyennek lennie kell. Nem akarok senkit bántani,
vagy a szakértelmét megkérdőjelezni. Meg tudnak csinálni a fiúk sok mindent, de ezt azért
nem feltétlenül bíznám rájuk.
Bakai tamás képviselő:
A kőműves az Hetesen is kőműves, attól, hogy közmunkás ne feltételezzük, hogy nem képes
rá.
Török Tiborné polgármester:
Azt sem feltételeztem, hogy a Petőfi Sándor utcai járdát nem képesek lerakni, de nem
képesek. Geiger Kft-t kellet megkérnünk, hogy csinálja meg mégis, mert nem boldogultak.
Pavelka Béla alpolgármester:
Az a hely a falu szíve mindenképpen esztétikusnak kell lennie.
Éhl Fülöp képviselő:
A munkásainknak nincsenek meg a megfelelő eszközeik sem egy ilyen munkához.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Szerezetek be még árajánlatokat. nem jutunk így sehova. Arról határozhatunk hogy
szeretnénk az automatát ezért vállaljunk a megépítését.
Bakai Tamás képviselő:
Igen akarjuk, de nem ennyiért.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A határidőt kellene még meghatározni. Lehetne, mondjuk 2015.november 30.
Pavelka Béla alpolgármester:
A fagyok előtt be kell fejezni mindenképpen.
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 határozatokat hozta:
77/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7432 Hetes
Vikár Béla u 74. szám alatti 305 hrsz-on található Faluház akadálymentesítését
legkésőbb 2015. november 30. napjáig elvégzi.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2015.11.30.
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5.) A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
igényléséről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Megjelent a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igénylésére kiírt pályázat. Tavaly is igényeltünk. A feltételek nem változtak .A település a
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma alapján 132 m3 fát igényelhet, az ehhez
kapcsolódó önerő 167.640 Ft.
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 határozatokat hozta:
78/2015 (VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja
pályázatát, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírásra és saját forrásként (1000 Ft/m3 + ÁFA) a
szükséges 167.640 Ft önerőt vállalja.
Hetes Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, a tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot
terhelik. Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2016. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint
6.) Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az orvosi rendelő pályázat jelenleg a legnagyobb projekt. Sajnos kiderült, hogy a szennyvíz
hálózatra nem megfelelően volt rákötve, és a víz az épület alá folyt. Ezért volt olyan szag a
rendelő körül. A kivitelező azt ígérte, hogy szeptember 30-ig elkészült, amennyiben nem
készül el, 500 ezer Ft a kötbér naponta. A bölcsődei leázásra kértünk árajánlatot, valamint a
sportöltözőnél a csatornára, de még nem érkezett meg. Az orvosi szolgálati lakás
tetőszerkezetét is mindenképpen fel kell újítanunk, lassan bedől a kémény is. Készül a Petőfi
utcai járda, erről már említést tettem, hogy sajnos a közmunkásaink nem boldogultak vele
úgy, mint ahogy mi azt előzetesen gondoltuk. Be tudnak segíteni a vállalkozónak, de nem
képesek egyedül megcsinálni, így a Geiger Kft-t kellett megkérnem, hogy segítsen a
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lerakásban is nm csak a földmunkákban. Pontos időpontot még nem tudok mikor lesz készen.
a hivatalra a 30 millió Ft támogatás megjött. Letéti számlán kezeljük a jövő évig. El kell azon
is gondolkozni, hogy felújítjuk-e a parkban lévő szolgálati lakást.
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását.
7.) Tájékoztató a falunapról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester
9 órától kezdődne a főzőverseny, elméletileg délelőtt lesz egy motoros bemutató.
Visszahallottam már, hogy egyesek szerint a gyerekeknek idén nem lesz semmi
program. Aki engem ismer, az biztos tudja, hogy ilyen nem fordulhat elő. 7 féle játékot,
körhintát, légvárat kértem a gyerekeknek, amit természetesen idén is mindenki
ingyenesen használhat. Az ebéd után lesz a köszöntő, fellépnek a dobosok. Aztán lesz a
nyugdíjas klub műsora és a település hagyományőrzőinek műsora. Délután lesz a
délelőtt tartott horgászverseny eredményhirdetése. A Nita dance tart bemutatót. A Juhos
zenekarral is beszéltem ők jönnek egy műsorral, moldáv táncokkal és táncházat is
tartanak. A Megarox-ból jön két fő este 8-ra. Este 9-től 2-ig zenél a Senior együttes.
Idén is lesz tombolaárusítás értékes nyereményekért.
Pavelka Béla alpolgármester:
Idén ne járjunk úgy, mint tavaly. Nézzük meg, hogy előre a feltételeket, hogy az
áramszolgáltatás megfelelő legyen.
Török Tiborné polgármester:
Józsi megnézi előtte. A lángosossal is beszéltem, hogy nem használhatja idén a mi
áramukat. Az ugráló várasakat, ringliseseket sem fogom ideengedni, csak azokat
akikkel előre meg volt beszélve, és akit megkértem, hogy ide jöjjön.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
A pályán meccs lesz. Arra figyelni kell ha pakolnak ki, hogy a pályát ne foglalják el.
Török Tiborné polgármester:
Nem fogjuk elfoglalni, de nagyon unom már, hogy mindenkihez alkalmazkodni kell.
Nem értem miért kell pont azon a napon meccset tartani.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Talán így azok is kijönnek a falunapra, akik amúgy meccsre járnak csak.
Pavelka Béla alpolgármester:
Javaslom, hogy a polgárőrök menjenek ki, amikor kipakolnak.
Bakai Tamás képviselő:
Megkérhetnénk a rendőrséget, tűzoltókat, vagy a mentőket, hogy jöjjenek ki pár
járművel, vagy tartsanak egy kis bemutatót. A kicsi gyerekek nagyon szeretik az
ilyesmit.
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dr. Lukács Zoltán jegyző:
Bodrogon van Önkéntes Tűzoltó Egyesület, velük esetleg beszélhetnénk.
A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását a falunapi
előkészületekkel kapcsolatban.
8.) Előterjesztés a települési önkormányzatok
költségvetési támogatásának igénybevételéről.

rendkívüli

önkormányzati

Előadó :Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Az idei évben ismét lehetőségünk lesz benyújtani a támogatási kérelmet kiegészítő
támogatás igénylésére. Ez a támogatást tulajdonképpen az önhiki utódja. Az igényelt
összeg alapját a jelenleg fennálló tartozásaink képezik. A beadás határideje 2015.
szeptember 30.
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 határozatokat hozta:
79/2015 (VIII. 31.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy beadja
támogatási kérelmét a 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont III.4. pont szerinti a „megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására” című pályázati kiírásra. í
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Turcsek Éva főmunkatárs
9.) Egyebek
Képviselői felvetések:
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A televízióban hallottam, hogy elkészült a kaposvári hulladéklerakó, és Kaposvár megkapja a
hulladékgyűjtő edényeket. 2013-ban mikor benyújtottuk a pályázatokat, akkor arról volt szó,
hogy a társulás minden tagja megkapja ezeket a gyűjtőedényeket. E miatt is vállaltuk a
pályázatban való részvételt és az önrész kifizetését. Van arról valami információtok, hogy
Hetes is kap-e kukát?
dr.Lukács Zoltán jegyző:
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Igen, mi is meg fogjuk kapni. Az önrészt megfizettük, a hulladékgyűjtő edények járnak
nekünk. Elméletileg a társulás minden településének meg kell kapnia.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A másik felvetésem az lenne, hogy tudjátok vannak azok a nagyon szép díszes, kőgyámos
padjaink. Azok közül egy darab ott van az Ady Endre utcában, ahol régebben játszótér volt.
Azt a padot már senki sem használja miután a játszóteret megszüntették. A pad karbantartásra
is szorul, le kellene festeni. Szerintem annyi olyan hely van a faluban, ahol tudnák használni
az emberek, el kellene vinni onnan.
Török Tiborné polgármester:
A Guzmics ikrek diákmunkában lefestették az összes padot. Egyébként le a kalappal a fiúk
előtt, mert nagyon ügyesen végig dolgoztak, amíg itt voltak. Az a pad valóban elkerülte a
figyelmünket. Át tehetjük máshova, ott nincs kihasználva.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A Vikár Béla utcában a pályával szembeni romos házzal nem lehetne valamit kezdeni? Meg
kellene próbálni életveszélyessé nyilvánítani és lebontatni. Nagyon csúnya látvány a falu
központjában.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Megpróbálhatjuk, Várdán pont most sikerült így elbontatni egy házat. Elindítjuk az eljárást.
Török Tiborné polgármester:
A falu csúfja az a ház.
Pavelka Béla alpolgármester:
A költségvetés tárgyalásakor kiszúrtam, hogy a Civil Alapban olyan alapítványok támogatása
van tervezve pl. Hópihe Alapítvány, amiről én úgy gondolom, hogy nem is beszéltünk.
Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző:
Ez csak előirányzat, ez nem azt jelenti, hogy ezeket támogattuk is már.
Pavelka Béla alpolgármester:
Én ezt értem csak azt nem, hogy miért a Civil Alap sorában van feltüntetve.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Itt megragadnám az alkalmat arra, hogy bejelentsem, hogy szeretném szeptember 1-jétől
felvenni a tiszteletdíjamat. Természetesen ezután is fel fogom ajánlani közérdekű célokra, de
így jobban látom, hogy mi a sorsa a pénznek.
Kurjancsek Zoltán, Éhl Fülöp és Bakai Tamás képviselők is bejelentették, hogy
tiszteletdíjukat szeptember 1-jétől fel kívánják venni.
A képviselő-testület tudomásul vette a képviselők bejelentését.
Pavelka Béla alpolgármester:
Én továbbra sem szeretném felvenni a tiszteletdíjamat, a részleteket a pénzügyes kolléganővel
megbeszéljük.
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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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