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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 19-én 16 órai 
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
 Turcsek Éva pénzügyi ügyintéző 
 
Török Tiborné polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van. 
Éhl Fülöp képviselő előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 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: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 
 
80/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
szeptember hó 19. napján megtartott nyílt ülésén a következő napirendeket fogja 
tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a természetben nyújtott szociális 
célú tűzifa támogatás jogosultságai feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
2.) Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
         dr. Lukács Zoltán jegyző 
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3.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
4.) Előterjesztés a 2016. évi belsőellenőrzési terv elfogadásáról. 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző  
 
5.) Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításához kapcsolódóan 
a közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztására 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
6.)  Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos beruházáshoz 
kapcsolódó szerződés módosításának lehetőségéről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
7.) Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást érintő jogszabályi 
változásokról.  
Előadó: Török Tiborné polgármester       
          dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
8.) Előterjesztés a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 
Előadó:Török Tiborné polgármester 

 
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás jogosultságai feltételeiről szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
       dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester: 
132 m3-ert igényeltünk a testület korábbi döntése alapján, ez a maximálisan igényelhető 
mennyiség volt. Várható volt, hogy nem fogjuk megkapni a teljes támogatási összeget. 61 
m3-er fát kaptunk végül. Ahhoz, hogy az önerőt teljesíteni tudjuk minimum66 m3-er fát kell 
vennünk. A fuvardíj 165.000 Ft, összesen az önerővel együtt 253.000 Ft a minimum 66 m3-
errel számolva. A támogatás ehhez képest több, mint 1 millió Ft.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Hogyan állunk a szociális pénzekkel? Ha még belefér akikor rendelhetünk többet is. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Megkérdeztem a pénzügyesünket, van még rajta pénz, amit el is kell költenünk novemberig, 
különben vissza kell fizetnünk az állami költségvetésbe. 
 
Bakai Tamás képviselő: 
Rendeljünk 72 m3-ert 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Legyen annyi, mint a tavalyi évben, akkor is túljelentkezés volt, megértük elosztani.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
A tavalyi és a tavalyelőtti igények alapján számoljunk ki szerintem is egy átlagot, amihez 
tudunk viszonyítani.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Azon kellene még elgondolkodni, hogy a tavalyi rendeltben használt fogyasztási egységet, 
egy főre jutó jövedelemre cseréljük. Egyszerűbb ezzel számolni, az emberek is jobban értik. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Mennyire fogja ez megváltoztatni azt a létszámot, akinek kötelesek vagyunk adni? 
 
Király Lászlóné képviselő: 
Szerintem jelentősen. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A testület senkinek sem köteles adni, ők csak jogosultak arra, hogy beadják a pályázatot. 
Mérlegelni kell azt is ezzel kapcsolatban, hogy mekkora jövedelem legyen a beadási határ. 
Külön vizsgálandó egyedülállók, és családosok esetében. Egyedülállóknál a tavalyi 
rendeletben az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, családosoknál a 150%-át határozta meg a 
képviselő-testület  
 
Király Lászlóné képviselő: 
Ez elfogadható idén is. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A testületnek meg kell nézni azt is, hogy idén is 2 m3-er legyen e a maximálisan adható 
mennyiség vagy vigyük feljebb. A maximális mennyiség csak adható, nem kötelez arra, hogy 
ezt a mennyiséget mindenki meg is kapja, de ezzel elkerülhető egy későbbi 
rendeletmódosítás, ha esetleg valakinek mégis többet adnátok.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
Maradjon a 2 m3-er, és mindenki próbáljon kicsit tenni ő maga is azért, hogy legyen fája a 
télen, ne csak tőlünk várja a segítséget.  
 
Király Lászlóné képviselő: 
A beadási időpontot tekintve javaslom, hogy minél hamarabb osszuk ki a fát, ne álljon itt.  
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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 rendeletet alkotta: 
 
 

9/2015.(X.20.) önkormányzati rendelet 
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (X. 20.) rendelete 
Hetes Község Önkormányzatának a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről. 
 
 A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza. 
 

2.)Előterjesztés a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
       
Török Tiborné polgármester: 
Én szeretném ha erről Béla beszélne, mert úgy gondolom, hogy neki kell ezt 
előterjeszteni. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Köszönöm a szót. Az augusztusi testületi ülésen a képviselő-testület tagjai úgy 
döntöttek, hogy a jövőben felveszik a tiszteletdíjukat és nem kívánják azt a civil alap 
számára felajánlani. Én ezt a döntést elfogadtam én azonban a tiszteletdíjamat továbbra 
is felajánlom a civil szervezetek támogatására.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Bár egyedül az alpolgármesterúr tiszteletdíja kerül bele ebben a felajánlásba, mivel a 
képviselő-testület megalkotta a államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
szóló rendelete úgy törvényes, ha a testület dönt a pénz sorsáról, hiszen a hatáskör e 
tekintetben a képviselő-testületé.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Természetesen támogatjuk az előterjesztésben foglalt összegek kifizetését.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Én szeretnék tartózkodni a szavazás során. 
 
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta 
az előterjesztést:  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
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Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
81/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy a Hetesi Vikár Béla Horgászegyesületet 100.000 Ft támogatásban 
részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat 
. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
82/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy az Önfeledt Gyermekmosolyért Közalapítványt 60.000 Ft 
támogatásban részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
83/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy az Ezüstjuhar Szociális Központ - Nyugdíjasházat 60.000 Ft 
támogatásban részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
84/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy a Csombárdért-Hetesért Közalapítványt 60.000 Ft támogatásban 
részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
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Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
85/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy a Vikár Szövetkezet – Hetes Sc.-t 100. 000 Ft támogatásban részesíti, 
amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
86/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy a Hetes Község Polgárőrségéért Alapítványt 50. 000 Ft támogatásban 
részesíti, amelyet a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
87/2015 (X.19.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati 
felhívására a civil szervezetek és intézmények által beadott pályázati anyagokat és úgy 
határozott, hogy a Hetesi Nyugdíjas Klubbot 50 000 Ft támogatásban részesíti, amelyet 
a pályázatában megjelölt cél elérésére fordíthat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi csoport munkatársainak igénybevételével 
gondoskodjon a támogatások kifizetéséről. 
   
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
3.)Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Ismét lehetősége van az önkormányzatoknak csatlakozni a BURSA Hungarica Felsőoktatási 
ösztöndíj pályázathoz. Hetes minden évben csatlakozott, és van is mindig pályázónk. 
Véleményem szerint adjuk be a csatlakozásunkat. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulójához. 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
 
4.)Előterjesztés a 2016. évi belsőellenőrzési terv elfogadásáról. 
 
Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Tavaly az adóügyet kértük ellenőrizni, idén a személyi anyagokat szeretném ellenőriztetni a 
jövő évben. Jelenleg éppen zajlik egy közszolgálati ellenőrzés, amelyben a vezetők, tehát a 
két főállású polgármester és az én személyi anyagomat ellenőrzik.  
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Ezt a kormányhivatal ellenőrzi? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Amiről most döntünk azt a Somogyjádi Belsőellenőrzési Társulás keretein belül ellenőrzi 
Grószné Göndöcz Eszter. A jelenleg folyamatban lévő ellenőrzést a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya végzi. 
 
Török Tiborné polgármester: 
Hasznosnak tartom a személyi anyagok ellenőrzését. Legalább tisztába leszünk a 
hiányosságokkal, nem kerülheti el a figyelmünket a jubileumi jutalom sem. 
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi belső 
ellenőrzés feladatkörében eljárva az önkormányzat által foglalkoztatott személyek személyi 
anyagait kívánja ellenőrizni.  
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 
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5.)Előterjesztés a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításához kapcsolódóan a 
közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztására 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Változni fog a közbeszerzési törvény több ponton is. Jó lenne, ha meg tudnánk indítani még 
mielőtt az új szabályok életbe lépnek, mert bonyolultabb lesz az eljárás. Ehhez első körben a 
közbeszerzést lebonyolító céget kell kiválasztanunk. El kell, hogy mondjam, hogy az orvosi 
rendelő pályázat kapcsán kiválasztott közbeszerző céggel nem vagyok megelégedve, így ők 
nem is adtak be árajánlatot. Két ajánlatunk van az egyik Majer István egyéni vállalkozó 
ajánlata 400 ezer Ft-ról, a másik a NeoControl Medical Bt. ajánlata 420 ezer Ft-ról.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én már az előző közbeszerző kiválasztásánál is szerettem volna, ha helyi az illető, így Majer 
István ajánlatát támogatom. A másik cég debreceni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Én is úgy gondolom, hogy könnyebb dolgozni egy helyi vállalkozóval, aki ide tud jönni 
személyesen. Gyorsabban meg tudjuk oldani a problémákat. Úgy hallottam más települések 
vezetőitől, hogy, ahol ők csinálták az orvosi rendelő felújítást ott minden rendben ment. 
Megbízható cég. A közbeszerzés költsége bele lett tervezve a pályázat költségvetésébe, így az 
nem képez az önkormányzatnak plusz költséget.  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázati konstrukcióban megvalósuló a Hetesi Közös 
Önkormányzati Hivatal (74232 Hetes Rákóczi u. 34.), 31.578.933 ,-Ft 
összköltségű,29.999.986 ,-Ft támogatás szempontjából elszámolható összeggel megvalósuló 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolításával a legkedvezőbb árajánlatot 
(bruttó 400.000,.Ft) tevő „Majer István E.V.”-t (8700 Marcali, Bene Ferenc u. 1. fszt.2.) bízza 
meg. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6.) Előterjesztés a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó 

szerződés módosításának lehetőségéről. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
Kaptunk egy új ajánlatot az ENERIN Kft -től amiben már a lakópark is benne van. Arról kell 
döntenünk, hogy kérjük-e ezt a módosítást. 
 



9 
 

 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Én végigolvastam a teljes anyagot, de nem értek egy-két dolgot. 137-re volt az előző ajánlat, 
ez a 175 akkor kiterjed az egész falura? Összehasonlítottam az előző anyaggal most ez azt 
jelenti, hogy mindegyik ledes lesz? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Igen, de a havi költség több lenne.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Igen, több mint 1 millió Ft a bérleti díj az új ajánlat szerint. Viszont a futamidő is csökken 15 
év helyett, csak 11 az új ajánlat szerint. Ez reális ez a díj szerintetek? Kijön ez a 
megtakarításból? Mennyi a közvilágításra kapott összeg? Nekem továbbra sem szimpatikus ez 
az egész. Én az előző üléseken sem támogattam. Van már egy szerződésünk, most módosítjuk 
utólag. 11 évig nem fogunk tudni hozzányúlni, lehet hogy lesz egy sokkal modernebb 
technológia, mi meg nem tudunk majd pályázni, mert ezek nem lesznek a tulajdonunkba.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
3.488.000 Ft-ot kapunk közvilágításra az államtól. 
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Ez az 1 milliós összeg csak a bérletidíj, erre még jön a karbantartás is? Pongyolán van ez az 
ajánlat kikalkulálva, így nem szabad szerződést kötnünk. 
 
Pavelka Béla alpolgármester: 
Ezen már nem érdemes vitázni, mert a szerződést megkötöttük és az él. Azt dönthetjük el, 
hogy élünk a módosítással, vagy sem.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Szimpatikus a módosításban az, hogy rövidebb a futamidő és benne van a lakópark is. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Benne van a karbantartás díja is ebben az árban.  
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
A lednél jelenleg nincs jobb technika és nem is lesz egy idejig. Nem hiszem, hogy túl gyakran 
kell majd karbantartani. Amit leszednek azzal mi lesz? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Az E-on –é a lámpa mindenhol, maximum azokon a településeken van saját tulajdonban akik 
meg tudták csinálni KEOP pályázaton.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Ez egy kamu cég. Pár év múlva úgyis csődbe mennek és felszámolják magukat.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Akkor nem lesz a pénzénél, hiszen a futamidő alatt térül meg neki. 
 
Kurjancsek Zoltán képviselő: 
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Az állam megelőlegezte neki. Az a kérdés, hogy ha nem stabil ez a cég, akkor ki fogja 
karbantartani?  
 
A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta az ENERIN 
Investment Kft.-vel (8800 Nagykanizsa Honvéd u. 16/B.) Hetes községben a 
közvilágítás korszerűsítésére kötendő vállalkozási és bérleti szerződés módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalom szerint és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 
 
7.) Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást érintő jogszabályi 
változásokról.  
 
Előadó: Török Tiborné polgármester       

   dr. Lukács Zoltán jegyző 
 
Török Tiborné polgármester: 
Szeretnélek tájékoztatni titeket arról, hogy a gyermekjólét és a családsegítés 
feladatainak jogszabályi környezete jelentősen megváltozott. Volt már Bodrogon egy 
megbeszélés a polgármesterek között, valamint Kaposmérőben is voltunk társulási 
ülésen. Én megmondom, őszintén Somogyjádot nem támogatom. Nem szeretnék én 
lenni na 42. a társulásban. Az is releváns, hogy eddig nekünk nem kellett fizetni egy 
Forintot sem Kaposmérőnek, míg Somogyjád minden évben kér hozzájárulást Várdától 
és Bodrogtól is. Mint láttátok a feladat kötelezettje egyedül Hetes lesz. A pénzt a 
feladatellátásra szintén Hetes kapja így a keletkező többlet költségek is Hetesnél fognak 
jelentkezni.  
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
A lényeg az, hogy jelenleg minden település önállóan kötelezettje a gyermekjóléti és 
családsegítés feladatának ellátására. A változással a közös hivatal székhelytelepülése 
lesz a kötelezett, esetünkben Hetesen fog jelentkezni a feladat. A döntési jog Hetesé. 
Három mérlegelendő lehetőségünk van. Elmegyünk Somogyjádra, maradunk 
Kaposmérőben, vagy Hetes önállóan ellátja a feladatot. A pénzt a feladatra ettől fogva 
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csak Hetes kapja majd, övé a döntés, de felelősség is. Hetes ha nem jön ki az államtól 
kapott pénzből- ami 3 millió Ft-, akkor nem kérhet a társult településektől hozzájárulást. 
Ha egyedül látjuk el a családsegítő munkatársunk bére sem jön ki, valamint a 
helyettesítéséről is gondoskodnunk kell, ami szintén plusz költséggel jár.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nekem az a véleményem, hogy ne menjünk Somogyjádra. Sajnos látható, hogy 
folyamatos a centralizáció. Viszik el a feladatokat tőlünk. Ha igazak a híresztelések a 
nagyobb hivatalokról, akkor előbb vagy utóbb csak ott maradnak hivatalok, ahol a 
feladatok lesznek.  
 
Bakai Tamás képviselő: 
Csináljunk Hetes központtal egy alapszolgáltatási központot.    
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Nem elég rá a pénzünk. Hozzájárulást pedig nem kérhetsz. 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Ha az én véleményemet kérdezitek, akkor egyrészt Somogyjádot támogatom, másrészt, 
viszont ha azt nézzük, akkor Kaposmérőbe nem kell fizetnünk. Az a legnagyobb baj, 
hogy nincs még végrehajtási rendelet így vakon kell meghoznia a testületnek a döntést.   
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Mit mond a többi polgármester? 
 
dr. Lukács Zoltán jegyző: 
Várda és Bodrog szeretne Somogyjádon maradni. Csombárddal meg eddig is egy társulásban 
voltunk,, így velük könnyebben tudunk egy irányba mennyi. 
A mai együttes ülés összehívásának is az volt a célja, hogy próbáljunk egyeztetni egymással 
erről a fontos kérdésről. az egyeztetés határideje október 31. így ennek a kötelezettségünknek 
maradéktalanul eleget tudunk tenni.  
 
8.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 
Török Tiborné polgármester: 
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba az előterjesztésben megjelölt 
tagok szeretnének csatlakozni, így a társulási megállapodás módosítására van szükség. A 
társulási megállapodás módosult 2015. június 15-én, valamint 2015. szeptember 9-én is, így 
két határozatot kell hoznunk. A pályázati programban szereplő hulladékgyűjtő edényeket már 
lassan elkezdik kiosztani, a városkörnyékről egyenlőre még nincs szó, de mi is meg fogjuk 
kapni.  
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
 
92/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 
93/2015 (X. 19.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy elfogadja a módosított Társulási 
Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester   
Határidő: Értelem szerint 
 
 
 
  
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


