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J E GY ZŐ KÖN Y V  
 
 
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én 16 órai 
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Bakai Tamás képviselő 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
 Laczóné Hardi Márta képviselő 
 Éhl Fülöp  képviselő 
  
 dr. Lukács Zoltán jegyző  
 Jónásné Kiss Anett jegyzőkönyvvezető 
  
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. 
 
95/2015 (XI.05.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. 
november hó 5. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén a következő napirendeket 
fogja tárgyalni: 
 

1.) Előterjesztés a faluház akadálymentesítéséről. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
            dr. Lukács Zoltán jegyző 

 
1.) Előterjesztés a faluház akadálymentesítéséről 
 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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Török Tiborné polgármester: 
Az augusztusi testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy akadálymenetes feljárót 
épít a faluházhoz. Határidőként november 30-át határoztuk meg. Szeretünk még árajánlatokat 
az akadálymentesítésre, mivel az elsőt én is és a testület is nagyon soknak tartotta. Kaptunk 
egy jóval kedvezőbbet a Karibi- Építő Kft-től.  
 
Laczóné Hardi Márta képviselő: 
Meg kell csinálnunk az akadálymentesítést mindenképpen, mert az automatát csak így fogja 
kihelyezni az OTP Bank. Az automatára pedig igény van a faluban. A vállalkozó helyi és 
valóban olcsóbban vállalja a kivitelezést, mint az előző vállalkozó. 
 
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: 
 
96/2015 (XI.05.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 
Karibi- Építő Kft. árajánlatát 1.616.378 Ft vállalkozói díjról a Hetes 305 hrsz. Faluház 
akadálymentesítésére vonatkozóan.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Török Tiborné 
Határidő: azonnal 
 
  
További napirendi pont nincs. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.  

 
Kmf. 

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


