JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 1-jén 15 órai
kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Lukács Zoltán
Jónásné Kiss Anett
Jakab József
Laczó Zita

jegyző
jegyzőkönyvvezető
iskolaigazgató
igazgató helyettes

Török Tiborné polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van.
Köszönti Jakab József iskolaigazgatót és Laczó Zita helyettest. 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.
103/2015 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
december hó 1. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén a következő napirendeket fogja
tárgyalni:
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló
rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
2.) Előterjesztés a Somogy Kéményseprő Mester Kft. beszámolójáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester
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3.) Előterjesztés a gyermekek és az idősek karácsonyi ajándékáról.
Előadó: Török Tiborné polgármester

4.) Előterjesztés a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
5.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Előadó:dr. Lukács Zoltán jegyző
6.) Egyebek
Előadó: Török Tiborné polgármester
Török Tiborné polgármester:
Köszöntöm az iskolavezetést. Napirend előtt mondjátok el, hogy miért jöttetek.
Jakab József iskolaigazgató:
Pár percet vennék csak el az ülés idejéből. Megjelent egy újságcikk a Somogyi Hírlapban,
amelyben a polgármesterasszony nyilatkozott az iskolánkat érintően. A cikkben szó volt
iskola összevonásokról. Gyerekek és szülők kérdezik tőlünk, hogy akkor most tényleg
megszűnik- e a hetesi iskola. Mi semmi ilyenről nem tudunk. Nem értesítettek minket arról,
hogy körzetesítés lenne várható. Úgy gondolom, hogy semmivel sem rosszabb a hetesi iskola,
mint bármelyik másik itt a környéken. A mai napon atlétika versenyen másodikak lettünk, A
múlt héten angol kiejtési versenyen is harmadik helyezéseket értünk el, valamint Kissné Lang
Mária csapata is második lett Szennában a mesemondó versenyen. Megdöbbentünk azon is,
hogy a cikk azt állította, hogy a KLIK nem bocsájtja rendelkezésre a helyszínt, a
sportcsarnokot a karácsonyi műsorra. Nem hiszem, hogy ne lennénk együttműködők.
Megdöbbentünk mikor ezt olvastuk a cikkben. Hoztam egy listát arról, hogy mi mindent
csinált az iskola a falu életében. Egy dolog volt, amit most nem vállaltunk be, a karácsonyi
műsor megszervezése. Az előző két ünnepet mi szerveztük, de idén nem szeretném a nevemet
adni egy olyan rendezvényhez, amelyen nem tudnak viselkedni a gyerekek, és nem a mi
iskolásainkkal volt a probléma. A fő ok, hogy nincs iskolabuszunk, nem tudjuk a gyerekeket
az ünnepély után hazaszállítani. Nem várható el a vidéki gyerekektől, hogy eljönnek otthonról
fél hétkor és este hétkor érjenek haza. Vidéki gyerekből viszont nagyon sok van. Összesen
négy hetesi pedagógus dolgozik az intézményben, de én úgy gondolom, hogy mindegyik
pedagógus kiveszi a részét a feladatokból és részt vesz a falu életében. A két kötelező ünnepet
megszervezzük.
A másik ütköző pont, mindig a busz, illetve a tornaterem kérdése. Ezekben a kérdésekben
nem én döntök, hanem a tankerület.
Török Tiborné polgármester:
Azt, hogy a helységet nem biztosítjátok nem mondtam egy szóval sem. Az újságíró nem
tudom honnan vette. Én arról beszéltem, hogy a programot nem biztosítjátok. A jegyző és én
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voltunk múlt héten a tankerületi igazgatónál, és lehet, hogy ti nem tudtok róla, de lesz
körzetesítés. A véleményemet továbbra is fenntartom. Nem azért mentünk be hogy az iskola
személyzetére panaszt tegyünk, hanem, hogy informálódjunk, hogy mit lehetne tenni az iskola
érdekében.
Sajnálatosnak tartom továbbra is az ünnepekhez való hozzáállást. Csak a kötelezőt, megtartani
nem túl szerencsés. A gyerekek már csak azért álljanak színpadra, mert kötelező? Nem
hiszem, hogy erre kell őket nevelni. Sajnos a szülői vélemények szerint sem minden ilyen
szép és jó, mint ahogy azt most hallhattuk.
Úgy gondolom, hogy mi is igyekszünk amennyire tőlünk telik. Most rendeltem az iskola
étkezőjébe asztalokat 300 ezer Ft értékben.
Török Tiborné polgármester sürgős ügyben távozott és az ülés vezetését átadta Pavelka Béla
alpolgármesternek.
Pavelka Béla alpolgármester:
Sajnálom, hogy az iskola és az önkormányzat között nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy
az ideális lenne. Főként, hogy a kettőt nem lehet külön választani. A gyerek nem csak hetesi,
hanem iskolás is. Próbálom olyan mederbe terelni ezt a dolgot, hogy működjön, és legyen
idén is karácsonyi műsor. Ha nem akarjátok megszervezni, mi ezt tudomásul vesszük, nem
lehet senkire sem rákényszeríteni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Annak idején Ádám László polgármestersége alatt is úgy volt, hogy a polgármester állította
össze a meghívottak listáját, és hívta meg őket. Ő kérte a műsort is a különböző
intézményektől, nem lett az iskola nyakába sózva az egész megszervezése, hanem az
önkormányzat is kivette a részét belőle. Nem csak a meghívót várta a polgármester és
elmondta az ünnepi beszédét, mert most körülbelül erről van szó.
Király Lászlóné képviselő:
Igen, akkor tényleg így működött.
Bakai Tamás képviselő:
Beszéljünk most a konkrétumokról. Mi az, amit az iskola tud vállalni és miben kéritek a
segítségünket?
Laczó Zita igazgató helyettes:
A díszítést megcsináljuk a teremben és a színpadon is. A terem berendezését is megcsináljuk.
Vállalunk egy 25 perces műsort is. Én vállalom, hogy konferálok, csak adjatok egy
forgatókönyvet. A színpadot, azt mindig a közmunkások szokták felállítani, ebben kellene a
segítség. A meghívókat az önkormányzatnak kellene kiküldeni.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Ez így rendben is van, csak mi úgy tudtuk, hogy az iskola nem vállalja a műsort, azért voltunk
felháborodva.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Sajnos sokszor torz információk jutnak el az egyik féltől a másikig. Egy pedagógus, direkt
gerjeszti a feszültséget az önkormányzat és az iskola között.
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Pavelka Béla alpolgármester:
Ő azt mondta, hogy nem beszéltétek meg, hogy nem vállaljátok a karácsonyi műsort. Kész
tények elé voltak állítva a pedagógusok.
Jakab József iskolaigazgató:
Igen tudok róla, azt is sejtem, hogy ki az, aki kavarja a dolgokat, de nem fogok nyomozni.
Arról, hogy a műsor szervezését nem vállaljuk az alakuló ülésen volt szó. Erről a
jegyzőkönyvet is meg tudom mutatni. Szívesen le is másolom. Arról nem is beszélve, hogy
nem egyszer előfordul, hogy tanórán próbál a műsorokra. Sajnos többségében nem olyan jó
képességű gyerekekről van szó, akiknek nincs szüksége gyakorlásra. Egyébként is a tanóra,
tanulásra való.
Beszéljünk egymással szemtől szembe. Én mindig egyenes embernek tartottam magam. A
szülői véleményekről pedig annyit, hogy helyén kell őket kezelni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Az igaz, hogy a Bozsik programban focizó gyerekek pénzért használhatják a sportcsarnokot?
Jakab József iskolaigazgató:
Igen, de ez nem a mi döntésünk, hanem a tankerületé. A KLIK- nél nem támogatják a Bozsik
programot, mert azt mondják, hogy van lehetőségük pályázni, amiből tudnak fizetni
terembért. Nem adhatom ingyen, saját szakállamra oda. A sportkörnek is a 2000 Ft-os
minimál díjért adjuk ki.
Bakai Tamás képviselő:
Térjünk vissza a karácsonyra. Mikorra tegyünk le az asztalra egy forgatókönyvet?
Laczó Zita igazgató helyettes:
Már tegnapra kellett volna.
Pavelka Béla alpolgármester:
A héten intézkedni fogunk!
Jakab József iskolaigazgató és Laczó Zita igazgató helyettes megköszönik, hogy lehetőséget
kaptak felszólalni és távoznak.
1.)Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló
rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
Pavelka Béla alpolgármester:
Szeretném felkérni jegyző urat, hogy ismertesse a rendeletet.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A tavalyi évben már tettünk egy engedményt a lakosság részére, amikor a mentesség határát
24 m3-ről 36 m3-re emelte a testület. Vannak olyan nagyon szerencsétlen helyzetben lévő
családok, akiknek még így is megterhelő. arra gondoltam, hogy nem csak a m3-ert kellene
alapul venni. Hiába vetjük ki ezeket az összegeket soha sem lesz behajtható. Ha pedig
végrehajtást kérünk rá, még nagyobb bajba kerülnek a családok. Van a rendeletnek egy
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szakasz, ami igazából a nagyvállalkozókat konkrétan a Kapos- Ternerót érintené. Nagyon
felhalmozódott a talajterhelési díj hátralékuk. Elkészült egy tisztító ott, amit a DRV állítólag
nem vett át. Kevés az ilyen vállalkozó a településen, egyrészt iparűzési adót fizet - ráadásul a
kapacitását állítólag a duplájára emeli a közeljövőben- és hetesieket foglalkoztat. A falunapot
is szokta támogatni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Amit megisznak vizet az állatok, az jelentős költség, amit nem tud elszámolni.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Nagyüzemi állattartás esetén zártrendszerű szennyvízrendszernek kellene lennie nála. Amikor
megépítettük a csatornahálózatot, könyörögtünk neki, hogy csatlakozzon rá a
csatornahálózatra. Sokat segített volna abban az időben, mikor a lakosság még csak kötögetett
rá a hálózatra. Mindig kifogásokat keresett, hogy mekkora költség neki rákötni. Kapacitást
duplázni viszont van tőkéje, akkor csinálja meg már ezt is, a beruházásnak szerves részét kéne
képeznie. Sajnos kinyomatja a szennyvizet és ezzel a mi környezetünket szennyezi. Falunapra
meg ad egy kis húst és ezzel el van intézve.
Pavelka Béla alpolgármester:
Lehet, hogy csak a beruházásig kellene ezt a kedvezményt adni, utána csinálja meg.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Akkor tegyen egy szándéknyilatkozatot, hogy ebben a beruházásban megvalósítja.
Éhl Fülöp képviselő:
Ezzel nem motiváljuk, hogy rákössön a hálózatra. Én nem javaslom, hogy adjunk neki
kedvezményt. Ha egyszer kijönne a környezetvédelem, jól megbüntetnék.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A lakosságrészére nyújtott kedvezményt el tudom fogadni, de őket is azért inkább arra kellene
ösztönözni, hogy aki teheti, kössön rá.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Aki még tárgyévben ráköt, annak az adott évben már nem kell talajterhelési díjat fizetnie,
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Ez jó így. A Ternero, meg szereljen fel almérőt, és akkor az állatok itatásával kapcsolatos
mennyiséget így ki tudja mutatni.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ez benne van a tervezetben.
Pavelka Béla alpolgármester:
Akkor legyen így, szereljen fel almérőt, és amit az állatok itatásához használ el, azt vonjuk le
neki a fizetendőből.
Bakai Tamás képviselő:
Át fog verni minket, így is.
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Előfordulhat, de a lakosságra is ez a szabály érvényes. Próbáljuk meg, aztán meglátjuk mi
lesz.
Pavelka Béla alpolgármester:
További hozzászólás nem érkezett, Pavelka Béla 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:
10/2015 (XII.2.) sz. önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XII. 2.) rendelete a
talajterhelési díjról.
A rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza
2.)Előterjesztés a Somogy Kéményseprő Mester Kft. beszámolójáról.
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester
Pavelka Béla alpolgármester
Megküldte a Somogy Kéményseprő Mester Kft a beszámolóját a 2015. évről.
Éhl Fülöp képviselő:
Nagyon korrektek, mindig is azok voltak.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A rezsicsökkentés miatt díjemelés nem lesz, így rendeletet sem kell módosítanunk. Évi
két alkalom helyett, csak egy alkalommal jönnek majd ki. A közületeknél 2000 Ft lesz a
díj.
További hozzászólás nem érkezett, Pavelka Béla alpolgármester 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:
104/2015 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának a képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Somogy Kéményseprő- Mester Kft. beszámolóját a 2015. évben végzett kéményseprőipari tevékenységről Hetes Községben.
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Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
3.) Előterjesztés a gyermekek és az idősek karácsonyi ajándékáról.
Előadó: Pavelka Béla alpolgármester
Pavelka Béla alpolgármester:
Erről már beszéltünk korábbi testületi üléseken. Kurjancsek képviselő szavai úgy érzem nem
találtak kellő meghallgatásra. így most mond el légy szíves.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Én úgy gondolom, hogy jó volt, úgy ahogy eddig adtuk az ajándékot az iskolás gyerekeknek.
Az nem lehet, hogy valaki, aki szerepel, az nem kapjon ugyanolyanan csomagot, mint a
másik. Nem lehet különbséget tenni a szerint, hogy valaki sárdi vagy hetesi, vagy csombárdi.
dr. Lukács Zoltán jegyző:
A szülői munkaközösség elnöke Szalaki- Kántor Krisztina levelet írt a képviselő-testületnek
melyben kéri, hogy a testület az előző évekhez hasonlóan támogassa a gyerekek ajándékát.
Csombárd úgy határozott, hogy a csombárdi gyerekek csomagjának összeállítását 1000 Ft
értékben támogatja. Úgy tudjuk, hogy Somogysárd is döntött 2000 Ft-ot adnak gyerekenként.
Bakai Tamás képviselő.
Nem lehetne megbeszélni Csombárddal, hogy adjon 2000 Ft-ot ő is? Nem lenne egy nagy
összeg neki, nem hiszem, hogy, nincs ennyi a költségvetésükben. Ha kell én is kifizetem…
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Nem arról a 20 ezer Ft-ról van szó, hanem az elvről.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
A polgármestereknek időben kellett volna egyeztetniük ezzel kapcsolatban, hogy egyforma
összeget adjanak. Ezt még kiegészíti a szülői munkaközösség is. Gondolom, így tudják majd
a különbséget korrigálni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Félreértés ne essék, nem sajnálom a gyerekektől a pénzt, de elvből azt mondom, hogy
maradjunk az 1000 Ft- nál. Ne menjünk bele ebbe az egymásra licitálásba. Jövőre már 3000
Ft-ot mondd Somogysárd akkor annyit adunk? Hetesinek adunk akkor?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Igen a hetesinek szoktunk, illetve a többi más településről érkezőnek, aki nem sárdi és nem is
csombárdi.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Az osztályfőnökök adják át, vagy hogy lesz ez?
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Laczóné Hardi Márta képviselő:
Minden évben úgy volt, hogy a karácsonyfa alá, osztályonként volt betéve az ajándék és ki
lett osztva. Mindig elmondták azt is, hogy ez az önkormányzat és a szülői munkaközösség
ajándéka.
Török Tiborné polgármester megérkezett. Pavelka Béla alpolgármester átadja az ülés
vezetését.
Török Tiborné polgármester:
A gyerekek közül, csak azoknak a támogatására gondoltatok, aki ide jár? Én kigyűjtöttem
minden 14 év alatti hetesi lakost. Velük mi legyen? Kapják ők is ezt az 1000 Ft-os csomagot?
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Csak az a helyzet, hogy az iskolásoké nem 1000 Ft értékű lesz, mert egyrészt ezt még
kiegészíti az szülői munkaközösség is, valamint nem tudom, hogy tudjátok el, de a Bakai
család felajánlásából kapott az iskola egy csomó tanszert, amit szintén beletesznek ebbe a
csomagba, így az jóval nagyobb értékű lesz. Ez nem feltétlenül baj, a saját intézményeinkbe
járókat kicsit előnybe is kell részesíteni.
Pavelka Béla alpolgármester:
Nagyobb értékű lesz, de ez szerintem sem baj. Egyetértek Mártival. Nem gondolom, hogy
azok a gyerekek kevesebbet érdemelnének, akik nem a mi intézményeinkbe járnak, de mégis
értékelnünk kell, hogy lojálisak a településhez.
Bakai Tamás képviselő:
Nem teljesen értek ezzel egyet. Sokan, akik idehozzák, azok is köpködik az önkormányzatot
és az iskolát. Ugyanakkor úgy gondolom, hogyha csak az idejáró kap abból nincs sértődés.
Török Tiborné polgármester:
Az idősekkel kapcsolatban arra gondoltam, hogy a 70 év felettiek kapnának egy kis narancsot,
szaloncukrot, készítenénk egy kis üdvözlőlapot, amellyel meghívnánk a karácsonyi
ünnepségre. Gesztus értékű ajándék lenne.
Király Lászlóné képviselő:
Ezt házhoz visszük?
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Ki fogja ki vinni?
Török Tiborné polgármester:
Adok majd egy listát és utca házszám szerint kihordjuk. Az óvoda 700 Ft-ot kért
gyerekenként, valamint 10,000 Ft-ot csoportonként ajándékra a fa alá. Így körülbelül egálba
lesz az iskolával. Ennyit adunk a bölcsődének is.
Pavelka Béla alpolgármester:
Akkor összegezve csak az intézményeinkbe járó gyerekek kapnak támogatást, valamint a 70
év feletti idősek.
Török Tiborné polgármester:
További hozzászólás nem érkezett, Török Tiborné polgármester szavazásra bocsájtotta
az előterjesztést:
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
105/2015 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő- testülete megtárgyalta a hetesi Somssich
Imre Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmét és úgy határozott, hogy
támogatja a hetesi lakóhellyel rendelkező, valamint a nem csombárdi és somogysárdi
lakóhellyel rendelkező gyerekek karácsonyi ajándékának megvásárlását 1000 Ft/gyerek
összegben.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Hetesi Mese- Vár
Óvodába járó gyermekek karácsonyi ajándékának megvásárlását 700 Ft/gyermek
értékben, valamint csoportonként 10.000 Ft-tal, amelyet az óvónők játékvásárlásra
fordíthatnak.
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fenti feltételekkel- 700 Ft/fő
értékben támogatja a csillagszem Bölcsőde gyermekeinek megajándékozását.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
106/2015 (XII.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzatának képviselő- testülete úgy határozott, hogy minden
hetesi lakcímmel rendelkező 70. életévét betöltött hetesi lakost karácsony alkalmából
1000 Ft összegben támogat.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal
4.)Előterjesztés a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Török Tiborné polgármester
dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Meghozta a testület a határozatot, hogy a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás tagja
kíván maradni. Az átszervezések következtében azonban bizonyos települések másik
társuláshoz kerültek. Kiskorpád és Gige kilépnek a társulásról. Hedrehely viszont belépne.
Ezzel módosulna a társulási megállapodás. Tehát 4 határozatot kell elfogadni.
Török Tiborné polgármester:
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 határozatokat:
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107/2015 (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul Kiskorpád
Község Önkormányzatának 2015. december 31-ei hatállyal történő kilépéséhez a Kaposmérő
és Környéke Szociális Társulásból.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
108/2015 (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gige kilépési
szándékáról szóló testületi döntés esetén hozzájárul Gige Község Önkormányzatának
2015. december 31-ei hatállyal történő kilépéséhez a Kaposmérő és Környéke Szociális
Társulásból.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
109/2015 (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul Hedrehely
Község Önkormányzatának 2016. január 1-jei hatállyal történő belépéséhez a Kaposmérő és
Környéke Szociális Társulásba.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
110/2015 (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérő és
Környéke Szociális Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
2016. január 1-jén kezdődő hatállyal jóváhagyja, a módosított megállapodást magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint
4.) Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Előadó:dr. Lukács Zoltán jegyző
dr. Lukács Zoltán jegyző:
Ellenőrizte a Somogy Megyei Kormányhivatal a főállású polgármesterek valamint a
jegyző személyi anyagát. Megállapítást nyert az ellenőrzésen, hogy Török Tiborné
polgármester szabadságolási ütemterve nem készült el ebben az évben február 28-ig.
Ezzel a képviselő- testület mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett el. Erre
vonatkozóan a képviselő-testület törvényességi felhívást kapott. 2015. december 31-ig
meg kell hozni a megfelelő intézkedést. A testületnek tudomásul kell vennie és el kell
fogadni a Somogy Megyei Kormányhivatal megállapítását.
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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:
111/2015 (XI.1.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak a Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester
szabadságának ütemezésére vonatkozó törvényességi felhívásával, az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
Megállapítja, hogy Török Tiborné polgármesternek 2014. évről 3 nap ki nem vett szabadsága
maradt. A polgármester 2015. évben július 20-21-ig 2 nap, november 25-30-ig 4 nap
szabadságot vett ki, 2015. december 31-ig további 22 nap szabadságot vesz ki és 2016 évre
14 nap szabadságot visz át, melyet legkésőbb 2016. március 31-ig kivesz.
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
2016 február 28-ig jóváhagyja a polgármester 2016 évi szabadságának ütemezését.
Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: Értelem szerint
6.) Egyebek
6.1.) Ortodox zsidó temető
Török Tiborné polgármester:
Megkeresett a Magyarországi Autonóm Ortodox Izrealita Hitközség azzal kapcsolatban,
hogy a mi zsidótemetőnk a rendszerváltás után nem került vissza hozzájuk, hanem az
önkormányzat tulajdonában maradt. Szeretnének egyeztetni arról, hogy vissza
kaphatnák e ezt a területet.
Bakai Tamás képviselő:
Az egy viszonylag nagy terület nem adnám oda. A közmunkások kétszer kipucolják egy
évben.
Pavelka Béla alpolgármester:
Mit csinálunk vele? Csak gond a rendbetartása. Vegyük fel a kapcsolatot.
Török Tiborné polgármester:
Holnap írunk nekik egy választ, amelyben felajánljuk azt, hogy tárgyaljunk róla.
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6.2.) Két ülés közötti tevékenységek
Török Tiborné polgármester:
Megkeresett a fogorvos, azzal a kéréssel, hogy vegyünk a kompresszorára burkolatot, mert
nagyon hangos. 178 000 Ft lenne. Én nem támogatom a kérést. A széket mikor áthúztak, arra
is nekünk kellett a környező településekről összekéregetni a hozzájárulásokat. Most újítottuk
fel a pályázatba az egész rendelőt, kapott székeket, kért még egy szekrényt.
Laczóné Hardi Márta képviselő:
Hozott árajánlatot? Kérjen még mástól mert ez nagyon soknak tartom. Lehet olcsóbb lenne
egy új műszer.
Bakai Tamás képviselő:
Nem az akár 1 millió Ft is lehet.
Pavelka Béla alpolgármester:
Én nem támogatom.
Bakai Tamás képviselő:
Ez az ő vállalkozása. Vegye meg magának. Nem is értem miért beszélünk róla.
Kurjancsek Zoltán képviselő:
Nekem sem veszi meg senki a szerszámaimat. Nem támogatom.
Török Tiborné polgármester:
Tényleg segítettünk eddig mindig a bútorokkal, meg amivel tudtunk, de nem akarok már
ilyenekben kötelezettséget vállalni.

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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